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Τηρούνται τα 
πρωτόκολλα;

Ένταση παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα 
με αφορμή προβλήματα στον δημοτικό παιδικό σταθ-
μό Παροικιάς, αλλά και για την περίπτωση κλεισίματος 
του παιδικού σταθμού της Νάουσας, λόγω κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα στις 11 Ιουνίου με τίτλο: «Όποιος 
δεν μπορεί ή δε θέλει, να παραιτηθεί εδώ και 
τώρα», η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποί-
ησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Με αφορμή παράπονα γονέων που είχαμε δεχτεί 
για τις συνθήκες υγιεινής, μέσω πανδημίας, που επι-
κρατούν στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Παροικι-
άς καθώς και για τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα που 
υπάρχουν εκεί, είχαμε υποβάλλει σχετικό ερώτημα 
προς τον Πρόεδρο του ΚΠΠΑ Μ. Λεοντή στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Ιανουαρίου.

Όπως ο ίδιος ο Σύλλογος Γονέων επισημαίνει σε 
σχετική του επιστολή «…έχει ζητήσει προσωπικά 
επανειλημμένως τη συνδρομή του Δήμου Πάρου 
μέσω του Προέδρου του Ν.Π. κ. Λεοντή, ακό-
μη και όταν το σχολείο παρέμεινε κλειστό λόγω 
πανδημίας, χρόνος που θα μπορούσε να είχε εκ-
μεταλλευθεί από μέρους των τεχνικών υπηρεσι-
ών του Δήμου προς αποκατάσταση και βελτίωση 
ορισμένων εκ των προβλημάτων, αλλά παραμεί-
ναμε στις υποσχέσεις και τα παιδιά μας επέστρε-
ψαν στη δομή με τα ίδια δυστυχώς ζητήματα και 
ελλείψεις».

Από τότε μέχρι το Πάσχα και από τη σωρεία των 
αιτημάτων που έχουν να κάνουν με ασφάλεια των 
παιδιών και τη λήψη μέτρων υγιεινής τοποθετήθηκε 
μία γυψοσανίδα ενός μέτρου στις τουαλέτες, ενώ είχε 
ζητηθεί να υπάρχουν δυο ανεξάρτητες. 

Ανάλογα προβλήματα διαπιστώθηκαν από περιο-
δεία δημοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρω-
σης στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Νάουσας. 
Εκτεταμένες φθορές στα κουφώματα (μόλις βρέξει 
σφραγίζουν με νάιλον τα παράθυρα για να μην μπαίνει 
νερό!), σκισμένες σίτες στα παράθυρα, ρωγμές στους 
τοίχους, φθορές στις πέργκολες, άβαφο εξωτερικά 
κτίριο για πολλά χρόνια. Ο δρόμος γύρω από τον παι-
δικό είναι χωμάτινος και σε κακή κατάσταση. Υπάρχει 
εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης που δε λειτουργεί. 
Αντ’ αυτής χρησιμοποιούνται κλιματιστικά (ακριβώς 
όπως και στον Δημοτικό Παιδικό της Παροικιάς). 

Ούτε και σε αυτόν τον παιδικό έγινε κάποια επι-
σκευή, παρά τα μεγάλα διαστήματα που ήταν κλειστά 
τα σχολεία γενικά λόγω πανδημίας.

Τέλος, όπως είναι γνωστό ο παιδικός σταθμός της 
Νάουσας, όπου βρέθηκε θετικό κρούσμα την Δευτέ-
ρα 7|6|2021, θα παραμείνει κλειστός για τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες κι όχι για δέκα (10) συνολικά, 
όπως επισημαίνουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ που έχουν 
σταλεί σε όλες τις σχολικές δομές της χώρας κι έχουν 
αναρτηθεί στη σελίδα του ΕΟΔΥ στις 31/5/ 2021.

Από πού κι ως πού αποφασίζεται η καταστρα-
τήγηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων του 
αρμόδιου φορέα για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας; 

Δεν μπορούν οι υπεύθυνοι να «παίζουν» με την 
υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών και 
του εκπαιδευτικού προσωπικού και να αγνοούν προ-
κλητικά τα αιτήματα των γονέων για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων.

- Απαιτούμε από τη δημοτική αρχή να αναλά-
βει τις ευθύνες της απέναντι στους μικρούς μα-

θητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, έστω και τώρα 
που η σχολική χρονιά φθάνει στο τέλος της. 

- Επίσης, να ενημερώσει άμεσα τον παριανό 
λαό ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την κατα-
σκευή ιδιόκτητων παιδικών σταθμών του Δήμου 
με τις απαραίτητες προδιαγραφές για την Πα-
ροικιά και τη Νάουσα.

Διαφορετικά όποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει να 
αναλάβει τις ευθύνες του για λόγους που εμείς 
δεν κατανοούμε, οφείλει να πάει σπίτι του!».

Η απάντηση Λεοντή
Ο πρόεδρος του ΚΠΠΑ, Μ. Λεοντής, απαντώ-

ντας δήλωσε:
«Το πώς παρελήφθησαν οι παιδικοί σταθμοί και το 

ΚΠΠΑ είναι γνωστά και με έγγραφο προς τον Δήμαρ-
χο ήδη από τον Οκτώβριο του 2014. Από τότε οι αλ-
λαγές και οι παρεμβάσεις στους παιδικούς σταθμούς 
είναι αναμφισβήτητες: στις παροχές, στα κτίρια, στην 
αδειοδότηση, στη σίτιση και στη στελέχωσή του με 
γραμματεία, κοινωνική λειτουργό και -από τους ελά-
χιστους παιδικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα- με 
μόνιμο παιδίατρο σε καθημερινή βάση είναι αναμφι-
σβήτητα.

Θα πίστευε κανείς ότι θα γνωρίζατε καλύτερα το 
νόμο σχετικά με κτίρια που ενοικιάζονται από ΝΠΔΔ 
ή να έχετε διαβάσει τη σχετική γνωμάτευση του νο-
μικού συμβούλου πάνω σε αυτό. Επίσης με την επί-
βλεψη από την κοινωνική λειτουργό στους παιδικούς 
σταθμούς ενημερωνόμαστε και παρεμβαίνουμε σε 
συμπεριφορές και προβλήματα τόσο στα παιδιά άλλα 
και τους γονείς μέσα από επαφές και δράσεις όπως 
«Γονεϊκότητα και Πανδημία στη Προσχολική Ηλικία» 
ή «Διαχείριση αποχωρισμού και ομαλή προσαρμογή 
στον Παιδικό Σταθμό» από το βιωματικό εργαστήρι 
που έχουμε δημιουργήσει.

Μόνο για έλλειψη ευαισθησίας δεν μπορεί λοιπόν 
να μας κατηγορήσει κανείς. Σχετικά με το θέμα του 
κλεισίματος του σταθμού για «μόνο 3 ήμερες» που 
ισχυρίζεστε, επικαλούμενος και τον νόμο, θα πρέπει 
να τον διαβάσετε προσεκτικότερα . Βλέπετε, ο νόμος 
λέει δέκα ημέρες από την τελευταία επαφή του κρού-
σματος (αυτή η μέρα ήταν η Παρασκευή 4 Ιουνίου που 
το παιδί είχε έρθει στον σταθμό) και όχι δέκα ήμερες 
από τότε που το ακούσατε εσείς. Για αυτό άμεσα κά-
ναμε απολύμανση σε όλο τον σταθμό και αφήσαμε 
μια ημέρα ακόμη κλειστά για να προσέλθουν κανονικά 
τα παιδιά την Τρίτη μετά από τεστ για να είμαστε πιο 
προστατευμένοι σε περίπτωση θετικού κρούσματος. 

Θα σας είχα λύσει όλες τις απορίες αν ως εκπαι-

δευτικός είχατε ακολουθήσει αυτό που διδάσκετε στα 
παιδιά, την ιστορική φράση του Θεμιστοκλή «πάταξον 
μεν, άκουσον δε», αλλά φαίνεται η ανάγκη σας για 
να δημιουργήσετε θέμα ήταν εντονότερη. Θα έπρε-
πε λοιπόν να μου είχατε τηλεφωνήσει, εφόσον και η 
δικιά σας η ευαισθησία συμπίπτει με την δικιά μας 
και εφόσον φυσικά έχουμε κοινό στόχο που δεν είναι 
άλλος από το καλύτερο για τα παιδιά μας, ώστε να 
τα συζητήσουμε όλα. Όχι να πιέζετε την πρόεδρο του 
συλλόγου σε παραίτηση και να βγάζετε και μια τέτοια 
άστοχη και επικίνδυνη ανακοίνωση».

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε…
Στις 13/6 υπό τον παραπάνω τίτλο η Λαϊκή Συ-

σπείρωση Πάρου απάντησε στους ισχυρισμούς του 
κ. Λεοντή, με την παρακάτω ανακοίνωση:

«Όλα τα είπε ο πρόεδρος του ΚΠΠΑ επιχειρώντας 
να απαντήσει στην ανακοίνωση μας για τους παιδι-
κούς σταθμούς, εκτός από τα ζητήματα που θίγουν οι 
γονείς και μάλιστα εγγράφως, όπως περίφραξη, θέρ-
μανση, ελαιοχρωματισμοί, διαχωρισμός τουαλετών – 
τραπεζαρίας κλπ. Η τακτική του να «πετάει τη μπάλα 
στην εξέδρα», δεν λύνει προβλήματα και δεν πείθει 
κανένα γιατί πρέπει να απαντήσει: 

Τι έχετε κάνει κύριε Λεοντή για όλα αυτά και 
από το 2014 ως Δημοτική Αρχή, για να αποκτή-
σει ο Δήμος δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις 
για τους παιδικούς σταθμούς στη Παροικιά και 
τη Νάουσα; Εκτός και αν διοχετεύετε όλη σας την 
ενέργεια για να προ(σ)βάλλετε το πολιτισμό της Πά-
ρου με τα γνωστά realities.

Σχετικά τώρα με το ποιος ξέρει να διαβάζει, θα σας 
λέγαμε να είστε ποιο προσεκτικός στην ανάγνωση 
των αποφάσεων Δημάρχου όπου ρητά αναφέρεται,

 «…Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Τη αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Παι-

δικού Σταθμού Νάουσας Πάρου, για τρεις (03) 
ημέρες, την Τετάρτη 9 Ιουνίου, την Πέμπτη 10 
Ιουνίου και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, 
λόγω ύπαρξης επιβεβαιωμένου κρούσματος 
COVID-19 στη Μονάδα».

Όσον αφορά το προβοκατόρικο σχόλιο σας περί 
απαίτησης μας να παραιτηθεί η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Γονέων του παιδικού της Παροικιάς, ξεκαθαρί-
ζουμε ότι εμείς δεν καταργούμε την αυτοτέλεια των 
συλλόγων με την κατάταξή τους σε «δικούς μας και 
στους άλλους» και επειδή κάνετε ότι δεν καταλαβαί-
νετε, ας το επαναλάβουμε,

Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε κύριε Λεοντή πα-
ραιτηθείτε».

Παιδεία

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 572

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Πρόγραμμα 
για το 
παστούρωμα 
στην Πάρο

Σύμφωνα με ενημέρωση της εφημερίδας μας, από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και 
τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, θα υπάρξει πρό-
γραμμα για την εξάλειψη της κακοποίησης των ζώων 
με το παστούρωμα.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι: «Σε συνέχεια της 
επιστολής της Animal Action Hellas και μετά από σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμ-
ματέα του ΥπΑΑΤ, Χρ. Καλογήρου με τη Γενική Δι-
εύθυνση Κτηνιατρικής, αποφασίσθηκε η ανάπτυξη 
πιλοτικού προγράμματος στην Πάρο με στόχο 
την εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης σε 
οικόσιτες εκτροφές ιπποειδών εργασίας και πα-
ραγωγικών ζώων με στόχο την καταρχήν μείω-
ση και εν τέλει την εξάλειψη της πρακτικής του 
παστουρώματος των ζώων.

Το πρόγραμμα αυτό θα αναπτυχθεί και θα υλοποι-
ηθεί σε συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνι-
ατρικής, του Αγροτικού Κτηνιατρείου Πάρου και της 
Animal Action Hellas.

Για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται ο 

καθορισμός των οικόσιτων εκτροφών εφαρμογής, η 
αναλυτική περιγραφή των δράσεων, ο καθορισμός 
των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και 
ελέγχου, η σύνταξη ενδεικτικού και αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού και η χρηματοδότηση του έργου.

Με στόχο την σύνταξη της σχετικής τεχνικοοικονο-
μικής προμελέτης για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίας 
μεταξύ των αρμοδίων για την ανάπτυξη και υλοποίη-
ση του Προγράμματος στην Πάρο».

λιβάδια, παροικιά | 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι

Εκλογές στον 
σύλλογο 
Αμπελά

Το ΔΣ του εξωραϊστικού και πολιτιστικού συλλό-

γου Αμπελά, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του 

Αμπελά, σε γενική συνέλευση. Η συνέλευση θα πραγ-

ματοποιηθεί την Τρίτη 22/6/2021 και ώρα 11:00 

στο ξενοδοχείο «Μαργαρίτα», στον Αμπελά, με τα 

παρακάτω θέματα προς συζήτηση: 

- Ενημέρωση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

- Απολογισμός πεπραγμένων

- Ταμειακός απολογισμός

- Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκλογική δια-

δικασία να το δηλώσουν στο τηλέφωνο 2284052362.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου, σημει-

ώνεται ότι όσοι κατοικούν ή διαμένουν στην περιοχή 

του Αμπελά να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή, να 

συμμετέχουν και να πλαισιώνουν τις δράσεις.

Εντοπισμός έκτασης
Οργάνωση υποβολής φακέλου

Έκθεση φωτοερμηνείας
Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Υποβολή αντιρρήσεων
Εκπροσώπηση ενώπιον επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων

Τεχνική υποστήριξη
Δασικές-Περιβαλλοντικές-Φυτοτεχνικές μελέτες

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Πρόδηλα σφάλματα, Επιτροπές

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

Δίκτυο συνεργατών έμπειρων δασολόγων, πολιτικών μηχανικών και 
νομικών συμβούλων με εξειδίκευση σε δασικά περιβαλλοντικά και ζητήματα 

κτηματολογίου

Αβέρωφ 17, 18120, Αττική
naskaalexandra@gmail.com698-3460988
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Πρόδροµος | Τηλ.: 22840 41598 · Κιν.: 6944 556 610
www.pantelaios.gr · info@pantelaios.gr

Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

εργαλεία βαφής & χρώµατα

εργαλεία παντός τύπου

Εγγυημένη καταπολέμηση απέναντι σε:
Κατσαρίδες • Μυρμήγκια • Ποντίκια • Σκορπιούς

Κουνούπια • Σφήκες • Ψύλλους • Κοριούς • Αρουραίους
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«Λευκές περιοχές»
Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της 

πλατφόρμας για τη δράση «Λευκές Περιοχές», σε συνέχεια της υπογραφής της Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των 
Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών 
τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Με τη δράση «Λευκές περιοχές», 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που 
βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν 
και για διάστημα οκτώ ετών, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία. Για τη δι-
ευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται 
είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 
09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι στις περιοχές: Καμάρι Αγκαιριάς, Πρωτόργια Νάουσας, Άγ. 
Χαράλαμπος, Άσπρο Χωριό, Βουνιά, Έλητας, Κουκουμαυλές, Χωριουδάκι και γενικά 
στην Πάρο, μπορούν να αιτηθούν για την επιχορήγηση πρόσβασης σε προγράμματα 
των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Μπορεί-
τε να αιτηθείτε είτε για την επίγεια ευρυεκπομπή, τη δορυφορική ευρυεκπομπή και 
τη σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο

Για τα παραπάνω ισχύουν:
- χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού όπου 

απαιτείται
- 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας
- 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασης του όταν αυτός απαιτείται
- ελεύθερη επιλογή παρόχου
Τέλος, η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δι-

καιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο 
που δηλώσατε στην αίτηση σας. Το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πά-
ροχο που θα επιλέξετε μετά από εξουσιοδότηση σας και την αίτηση υποβάλουν και 
όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα 
στοιχεία παλαιότερης αίτησης στο πλαίσιο της δράσης. Για τη δήλωση επισκεφτεί-
τε τον σύνδεσμο: https://dilosi.services.gov.gr/login/?next=/templates/LEFKES-
PERIOXES

Αγία Τριάδα 
Παραμονή της Αγίας Τριάδος και επίκεντρο στις εξοχές της Νάουσας είναι το 

εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας στα Λιβάδια. 
Ένα εκκλησάκι στη μέση ενός λιβαδιού με γύρω-γύρω περιβόλια και χωράφια. 

Εκεί ψάλλονται ύμνοι κάτω από το φως του φεγγαριού. Ένα φως που περιλούζει τα 
πάντα και σμίγονται οι μυρωδιές 
του λιβανιού με αυτή της ράπης 
και των ποτισμένων περιβολιών 
με τις ψαλμωδίες, και με το τα-
πεινό φως των κεριών όλα μαζί 
ανεβαίνουν δοξάζοντας τον Θεό.

Ηρεμία στη γύρω περιοχή, και 
κοιτάζοντας την, αναρωτιέσαι 
πως θα μπορούσες να κρατή-
σεις για πάντα τις εικόνες αυτές. 
Εικόνες ζωγραφικής, που ίσως 
κάποιοι με τις έγνοιές τους, δεν 
τις βλέπουν. Στα παρακείμενα 
χωράφια το έτοιμο κριθάρι, πε-
ριμένοντας την κόρσα βγάζει με 
την βραδινή δροσιά τις πρώτες 
ευωδίες, ενώ σε άλλα κτήματα 
που «ξεκουράζονται», τα κατσικάκια έχουν ήδη «κωκώσει» σε μια γωνιά έτοιμα για 
την νύχτα που πλησιάζει. 

Καλοσύνη -και πιο πέρα τα νερά του Κόρφου- «λάδι», δεν ξεχωρίζεις θάλασσα από 
ουρανό. Πίσω από τα ανάλαφρα βουνά των Κουκουναριών φαίνεται το τελευταίο 
φως του ηλίου που εδώ και ώρα τον κατάπιε το πέλαγος και στο βάθος γλάροι κά-
νουν την τελευταία τους βόλτα πάνω προς τον Δέτη. Σιγά-σιγά, μετά από τα σχετικά 
κεράσματα, ο κόσμος αναχωρεί αφήνοντας τον μικρό ναό να περιμένει υπομονετικά 
την επόμενή του λειτουργία.

…και η ζωή, αν και διαφορετική και αλλαγμένη σε ορισμένα σημεία, συνεχίζεται 
στον τόπο μας με τον ίδιο ρυθμό όπως πάντα…

Νικόλαος Μ. Γαβαλάς
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Πνιγμός στη θάλασσα  
 Ένας αθόρυβος 
κίνδυνος

Τα παιχνίδια στη θάλασσα είναι συνδεδεμένα με τι ομορφότερες αναμνήσεις των 
παιδικών μας χρόνων. Γυμνάζουν το σώμα των παιδιών και ευφραίνουν το μυαλό 
και την ψυχή τους. Όμως, η προσοχή όλων όσοι συνοδεύουν τα παιδιά στην παραλία 
οφείλει να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση.

Ο πνιγμός στη θάλασσα, δηλαδή η βύθιση του αναπνευστικού του παιδιού στο 
θαλασσινό νερό, είναι ένας κίνδυνος υπαρκτός και δυστυχώς αθόρυβος. Λίγα σι-
ωπηλά δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να μετατρέψουν την ανεμελιά σε εφιάλτη. 
Υπολογίζεται ότι ένας άνθρωπος χάνει την ζωή του κάθε ένα λεπτό από πνιγμό και 
ο Π.Ο.Υ. αναφέρει 8,4 περιστατικά πνιγμού ανά 100.000 πληθυσμού παγκοσμίως.

Έχουμε δύο ορισμούς που μας απασχολούν, τον πνιγμό στη θάλασσα, όταν 
δηλαδή ο θάνατος επέρχεται στο πρώτο 24ώρο μετά τη βύθιση του αναπνευστικού 
και τον παρ’ ολίγον πνιγμό, όταν το θύμα καταφέρει να επιβιώσει για ένα 24ωρο 
μετά την βύθιση ανεξάρτητα από την τελική έκβαση του περιστατικού. Ο πνιγμός 
αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου σε παιδιά ηλικίας ενός έως 4 ετών σε κάποιες 
χώρες και από τα περιστατικά του παρ’ ολίγον πνιγμού τα 32 στα 100 παιδιά τελικά 
έχασαν την ζωή τους και από αυτά που επέζησαν ένα σημαντικό ποσοστό 5-12% 
είχαν σοβαρές νευρολογικές βλάβες. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα αγόρια και οι έφηβοι 
κινδυνεύουν περισσότερο.

Όλα τα παραπάνω είναι μερικά σκληρά νούμερα που πρέπει να τα δούμε με σοβα-
ρότητα διότι μπορούμε να προλάβουμε τα δύσκολα αν έχουμε στον νου μας κάποια 
βασικά πράγματα:

1. Συνεχής επίβλεψη των παιδιών στη θάλασσα ώστε να μην χάνουμε 
την οπτική επαφή μαζί τους ούτε για δευτερόλεπτο! Όπως προαναφέρθηκε 
ο πνιγμός είναι αθόρυβος και λίγα δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να συμβεί. Είναι 
δύσκολο να ξεχωρίσουμε αν ένα παιδί παίζει ή πνίγεται… κάνουν τις ίδιες κινήσεις… 

και τα παιδιά σπάνια καλούν σε βοήθεια, άρα το μόνο μας όπλο είναι συνεχής οπτική 
επαφή με το παιδί.

2. Βρισκόμαστε κοντά τους σε απόσταση ασφαλείας, δηλαδή σε απόσταση ενός 
χεριού όπως το λέμε, ώστε αν βυθιστούν να τα τραβήξουμε αμέσως έξω με μια 
κίνηση. 

3. Τα παιδιά να μην μπαίνουν στην θάλασσα αν δεν έχουν περάσει 3 ώρες από το 
γεύμα

4. Όχι κολύμπι σε βαθιά και άγνωστα νερά, όχι βουτιές από ύψος. Εξίσου 
όμορφα θα περάσουν αν κολυμπούν σε οργανωμένες παραλίες και γνωστά νερά.

5. Προτιμούμε παραλίες με ναυαγοσώστη και καλό είναι και οι γονείς να γνωρί-
ζουν ΚΑΡΠΑ. Το παιδί που πνίγεται σώζεται στην παραλία!

6. Μαθαίνουμε στα παιδιά κολύμπι μέχρι την ηλικία των 4 ετών
Η θάλασσα είναι για τα παιδιά παιχνίδι, ανεμελιά και πρόκληση για εξερεύνηση και 

έτσι θέλουμε να παραμείνει.
Ειρήνη Γιαννάτου 

Παιδίατρος, «Πολυϊατρεία Αιγαίου»

Υγεία
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Ελληνική 
Επανάσταση 
(1821-2021)

Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας συμμετέχοντας 
στις Συνοδικές Περιφερειακές Εκδηλώσεις για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021) 
διοργανώνει δύο εκδηλώσεις, σύμφωνα με όλα τα 
απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την 
πανδημία, κατά το εξής πρόγραμμα:

α) Στο νησί της Νάξου στις 12 Ιουλίου 2021 στο 
πλαίσιο των Νικοδημείων 2021 με θέμα «Ο Μητροπο-
λίτης Παροναξίας Ιερόθεος Αριστάρχου και η προσφο-
ρά του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821».

β) Στο νησί της Πάρου στις 16 Αυγούστου 2021 στα 
πλαίσια του εορτασμού του Ιερού Προσκυνήματος Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής με θέμα «Η Παριανή ηρωίδα 
Μαντώ Μαυρογένους και η προσφορά της στον αγώ-
να του 1821».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανω-
τέρω εκδηλώσεις θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα το 
οποίο θα κοινοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

Δασικοί 
Χάρτες

Με εγκύκλιο που υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και οι υφυ-
πουργοί, Νίκος Ταγαράς και Γιώργος Αμυράς, απλοποι-
είται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στις 
περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών, για 
τις οποίες έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο περιορίζει πολύ σημαντικά 
τη γραφειοκρατία, επιτρέποντας στους πολίτες και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς να ολοκληρώνουν την 
έκδοση οικοδομικών αδειών με απλές και γρήγορες 
διαδικασίες. 

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι για την έκδοση οικοδο-
μικής άδειας στα ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός 
σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, 
οι οποίες προσδιορίζονται ως άλλης μορφής (ΑΑ) ή 
μη δασικές (ΠΑ) και ανεξάρτητα από το στάδιο του 
χάρτη (ανάρτηση, μερική κύρωση, ολική κύρωση), δεν 
απαιτείται καμία βεβαίωση υπηρεσίας δασών ή άλλου 

αρμόδιου φορέα. Από εδώ και στο εξής, η διαδι-
κασία θα ολοκληρώνεται μόνο με την προσκό-
μιση υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό στην 
οποία θα δηλώνεται ότι η θέση του ακινήτου, 
όπως αυτή προσδιορίζεται γεωχωρικά σε σχέση με τον 
αναρτημένο δασικό χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που 
διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
Πριν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, για την 
έκδοση οικοδομικής άδειας σε περιοχές εκτός σχεδί-
ου πόλεως και εκτός οικισμών έπρεπε να προηγηθεί ο 
χαρακτηρισμός τους ως μη υπαγόμενες σε δάσος ή σε 
δασική έκταση. 

Η διαδικασία αυτή απαιτούσε μεγάλο χρονικό διά-
στημα και προέβλεπε τα εξής: α) Πράξη χαρακτηρι-
σμού του αρμόδιου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών 
και β) άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής 
αντιρρήσεων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ή αί-
τησης ακύρωσης κατά της απόφασης της Επιτροπής 
ή έκδοση τελεσίδικης απόφασης του αρμόδιου διοι-
κητικού δικαστηρίου επί της αίτησης ακύρωσης. Τα 
στοιχεία βεβαίωσης περί του μη δασικού χαρακτήρα 
και η σχετική τελεσίδικη απόφαση υποβάλλονταν στην 
οικεία Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) για την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας. 

«Απόβαση» για 
φοροελέγχους

Για σαρωτικούς ψηφιακούς ελέγχους, κυρίως στα 
νησιά με ιδιαίτερη τουριστική κίνηση ετοιμάζονται τα 
ελεγκτικά συνεργεία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ημερήσια», στη 
μάχη ρίχνονται οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων με 5.000 φορητούς υπολογιστές 
και tablet. 

Ακόμα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να 
δημοσιευτεί και η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ με 
την οποία θα ζητείται η εθελοντική μετάθεση εφορια-
κών υπαλλήλων που υπηρετούν σε ΔΟΥ της Αττικής, 
της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων, σε 
εφορίες των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, ώστε 
να βοηθήσουν στους ελέγχους. Με τα laptop ανά χεί-
ρας, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα 
να ελέγχουν, μέσω του QR Code σε πραγματικό χρό-
νο τις αποδείξεις που εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Για τη 
διευκόλυνση του ελέγχου, ο γραμμωτός κώδικας στο 
τέλος της απόδειξης (το γνωστό barcode) αντικαθί-
σταται από δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR Code) 
ελαχίστων διαστάσεων (18 χιλιοστά x 18 χιλιοστά). 
Στην περίπτωση των εκτυπωτών ρολού, το QR Code 
πρέπει να τυπώνεται στο τέλος της απόδειξης ή του 
παραστατικού, έτσι ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε 

άλλο κείμενο δεξιά ή αριστερά αυτού.

Τι θα ελέγχουν

Σαρώνοντας το QR Code, ο ελεγκτής θα μεταφέ-
ρεται στην ειδική σελίδα της ΑΑΔΕ, όπου θα παίρνει 
σε πραγματικό χρόνο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες:

- Το ποσό της απόδειξης.
- Τον αριθμό της απόδειξης.
- Τον ΑΦΜ της επιχείρησης που την εξέδωσε.
- Τη διεύθυνση που βρίσκεται η ταμειακή μηχανή ή ο 

φορολογικός μηχανισμός, τον σειριακό αριθμό του και, 
το σημαντικότερο, εάν έχει δηλωθεί.

Σύμφωνα με επιχειρησιακό σχέδιο προληπτικών 
ελέγχων, προβλέπονται επιτόπιοι έλεγχοι -κατά βάση 
έλεγχοι έκδοσης αποδείξεων- εντός και εκτός χωρικής 
αρμοδιότητας, από συνεργεία ελέγχου των εφοριών, 
με τη συνδρομή υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του 
Κράτους και συνεργεία των ΥΕΔΔΕ, με τη συνδρομή 
υπαλλήλων της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με 
την ΑΑΔΕ προβλέπεται να διενεργηθούν:

- 30.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τις εφορίες,
- 10.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (πρόληψης) σε 

στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτη-
δευματιών, ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή 
επιτηδευματιών από τις ΥΕΔΔΕ,

- 6.000 εμφανείς έλεγχοι από τις ΥΕΔΔΕ,
- 720 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι 

σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που πα-
ρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και 
απάτης.

Μέτρα για τον 
τουρισμό

Τέσσερα νέα μέτρα για τη διευκόλυνση των μετακι-
νήσεων στις πύλες εισόδου, αλλά και για την επανεκ-
κίνηση της τουριστικής δραστηριότητας ανακοίνωσε η 
κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος τα 
νέα μέτρα είναι:

- Έχουν υποχρέωση διενέργειας τεστ για την είσοδο 
στη χώρα και οι ανήλικοι έξι ετών και άνω, σύμ-
φωνα με τις εγκυκλίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Περιορίζεται η υποχρέωση για απομόνωση κρού-
σματος ή στενών επαφών από τις 14, στις 10 ημέ-
ρες, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ECDC.

- Επιτρέπεται πλέον η είσοδος με PCR 72 ωρών ή 
πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Μαυροβούνιο, χω-
ρίς περιορισμό ατόμων.

- Επιτρέπονται ξεναγήσεις σε εξωτερικούς χώρους 
σε γκρουπ των 20 ατόμων, αντί των 15 που ίσχυε 
μέχρι χθες.

Τέλος, όσον αφορά τη χαλάρωση των μέτρων η κυ-
βερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι όλο το πα-
κέτο της νέας άρσης των περιορισμών (κυκλοφορία, 
εκδηλώσεις, μουσική στα μαγαζιά) οι αποφάσεις θα 
ληφθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Δήλωση 
υγείας

Από τις 4 Ιουνίου 2021 είναι διαθέσιμη στο επιβατη-
γό κοινό της ακτοπλοΐας η ηλεκτρονική δήλωση υγεί-
ας, (https://sea.travel.gov.gr/#/), την οποία είναι 
υποχρεωμένοι όλοι οι ταξιδιώτες να συμπληρώνουν 
πριν την επιβίβασή τους στα ακτοπλοϊκά πλοία κατά τις 
μετακινήσεις τους από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα 
νησιά και αντίστροφα.

Σημειώνεται ότι η υποβολή της δήλωσης υγείας θα 
εξακολουθήσει να είναι δυνατή και σε έγχαρτη μορφή 
για εκείνους τους ταξιδιώτες που δε διευκολύνονται 
στην έκδοση της ηλεκτρονικής.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το εν λόγω 
πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται εντός 24 
ωρών πριν το εκάστοτε ταξίδι με πλοίο.
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Κάνναβη: 
Η σκοτεινή 
πλευρά του 
νόμου

Η χρησιμότητα της φαρμακευτικής κάνναβης εί-
ναι αποδεδειγμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη 
με πολλές κλινικές μελέτες και είναι γνωστή από τα 
πανάρχαια χρόνια. Οι δραστικές ουσίες που απομο-
νώνονται από την κάνναβη ή μπορούν να συντεθούν 
ακόμη και τεχνικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν για φαρμακευτικούς, σε πολύ όμως συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις ασθενειών, όπου τα ήδη υπάρχο-
ντα φάρμακα δεν επαρκούν.

Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι ότι πρέπει 
να αντιμετωπίζονται αυτές οι δραστικές ου-
σίες ως φάρμακο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
τη μελέτη και την έρευνα, ώστε να μπορούν να πα-
ρέχονται στους ασθενείς με την μεγαλύτερη δυνα-
τή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Φυσικά αυτό 
σημαίνει πολύ αυστηρό έλεγχο, από το ίδιο το κρά-
τος, στη διαδικασία της παραγωγής, επεξεργασίας, 
διάθεσης, χορήγησης, τέτοιων φαρμάκων με αυστη-
ρά επιστημονικά κριτήρια. Η νομοθεσία ανέκαθεν 
επέτρεπε τόσο την παραγωγή, όσο και τη διάθεση 
κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, προβλέποντας για 
αυτή τη διαδικασία όμως μόνο κρατικό μονοπώλιο. 
Κανείς δεν θα είχε αντίρρηση για τη φαρμακευτική 
της χρήση αν δεν χρησιμοποιείτο ως άλλοθι για την 

εμπορευματοποίηση της παραγωγής της με τα τερά-
στια οικονομικά συμφέροντα που την ακολουθούν. 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι στις ΗΠΑ παρουσίασε αύ-
ξηση κατά 35% η λιανική πώληση τόσο της φαρμα-
κευτικής όσο και της ψυχαγωγικής χρήσης το 2019. 
Την ίδια στιγμή μελέτες για την Ευρώπη, που έχουν 
τραβήξει την προσοχή των επενδυτών προβλέπουν 
για την αγορά κάνναβης, έως το 2028, να φτάσει 
στα 60,3 δις ευρώ η χρήση της ως ναρκωτικό, στα 
55,2 δις ευρώ η φαρμακευτική της χρήση και στα 
180 εκ. ευρώ η βιομηχανική της αξιοποίηση. Όλα 
αυτά βέβαια με την προϋπόθεση, να προχωρήσει η 
νομιμοποίηση της χρήσης κάνναβης σε περισσότερες 
χώρες της ΕΕ.

Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη βουλή νόμος που 
προσδιορίζει τους όρους για την παραγωγή και διά-
θεση της φαρμακευτικής κάνναβης με βασικό στόχο 
την προσέλκυση επενδύσεων όπως διατυμπάνισαν 
κυρίως τα στελέχη των κυβερνητικών κομμάτων που 
υπερψήφισαν το νομοθέτημα αυτό. Είναι φανερό 
ότι η όλη προσπάθεια είναι για να ανοίξει ο 
δρόμος για την νομιμοποίηση της κάνναβης 
συνολικότερα, δηλαδή του χασίς.

Τα παραδείγματα που έχουμε από άλλες χώρες 
που είναι νομιμοποιημένη δεν είναι ιδιαίτερα αισιό-
δοξα. Στα κράτη της ΕΕ που είναι νόμιμη ή συντα-
γογραφείται ως «φαρμακευτικό» προϊόν σχεδόν οι 
μισοί 16χρονοι μαθητές κάνουν χρήση κάνναβης. 
Στις ΗΠΑ ένας στους 3 μαθητές λυκείου κάνει χρήση 
κάνναβης, ενώ στη χώρα μας με στοιχεία του Εθνι-
κού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 
Ναρκωτικά, θεωρούν ακίνδυνη τη δοκιμή της. Αυτός 
είναι και ο στόχος της όποιας συζήτησης, γύρω από 
το θέμα της νομιμοποίησης της χρήσης της κάνναβης 
δηλαδή να αθωώνεται η χρήση της στις συνειδήσεις 
των παιδιών. Τι άλλαξε στον νομοθετικό πλαίσιο από 

την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώθηκε προς το 
χειρότερο από την κυβέρνηση της ΝΔ;
 • Εξαιρέθηκε η παραγωγή της κάνναβης για ιατρι-

κούς σκοπούς από την διαδικασία του κρατικού μο-
νοπωλίου. Έτσι ανοίγεται ο δρόμος για τις επενδύ-
σεις των φαρμακευτικών μονοπωλίων.
 • Ενισχύεται η ανάπτυξη της παραγωγής για την 

εξαγωγή των προϊόντων αυτών και όχι για την προ-
μήθεια του κρατικού μονοπωλίου.
 • Απελευθερώνεται το όριο του 0,2 % στην ψυχο-

τρόπο ουσία της κάνναβης για να ενισχυθεί η διαδι-
κασία των εξαγωγών. Αυτό σημαίνει πως θα παρά-
γεται «φαρμακευτική» κάνναβη με πάνω από 1% σε 
δραστική ουσία και αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ναρκωτικό.

Όλα αυτά συμβαίνουν όταν έχει τριπλασιαστεί η 
χρήση κάνναβης στους μαθητές σε σχέση με προη-
γούμενες δεκαετίες. Όταν έχουν ταυτόχρονα αυξηθεί 
πολύ οι χρήστες κάνναβης που ζητούν βοήθεια από 
τα θεραπευτικά προγράμματα στην Ελλάδα.

Αυτά λένε τα στοιχεία από το ΚΕΘΕΑ, το 18 ΑΝΩ, 
το Πρόγραμμα ΑΡΓΩ, το Πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΟΥΣ, τα 
Προγράμματα Προαγωγής και Αυτοβοήθειας. Τα 
στοιχεία από όλα ανεξαίρετα τα «στεγνά» θεραπευ-
τικά προγράμματα λένε πως έχει μειωθεί η ηλικία 
πειραματισμού και εισόδου στη χρήση ναρκωτικών 
με πρώτη ουσία την κάνναβη από την ηλικία του Γυ-
μνασίου.

Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για τα παιδιά, για 
την κοινωνία μας και πρέπει με την σωστή ενημέρω-
ση σ’ όλα τα σχολεία να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
καταλάβουν ότι η όποια επαφή με την «αθώα» 
κάνναβη δημιουργεί οικειότητα με την «οι-
κογένεια» των ναρκωτικών ουσιών και στα 
νεανικά μάτια όλα θα φαίνονται αθώα.

Ν. Ραγκούσης - Λαουτάρης

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212
 expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504
info@kritikoswood.gr

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ / ∆ΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΧΩΡΟ ΜΕΣΑ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ / ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6) ΞΥΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Άποψη
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Ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 είναι πολύ ση-
μαντικός για την Πάρο και την οικονομία του νησιού, 
αφού ας μην ξεχνούμε ότι πέρσι λόγω των κρουσμά-
των που υπήρχαν διακόπηκε απότομα το τουριστικό 
ρεύμα, όταν μπήκαμε στο «κόκκινο» και έτσι, ακριβώς 
το 15Αύγουστου, τελείωσε ουσιαστικά η σεζόν. Ακόμα, 
ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για τους κατοί-
κους της Πάρου και την υγεία τους. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης καρα-
ντίνας (από τον Οκτώβριο του 2020) τα κρούσματα 
στην Πάρο ήταν ελάχιστα. Αμέσως μετά τη Μεγάλη 
Εβδομάδα του Πάσχα και την έλευση στο νησί μας 
εκατοντάδων επισκεπτών που έχουν σπίτια εδώ, τα 
κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν μέσα σε λίγες ημέ-
ρες και είχαμε περισσότερα απ’ όσα είχαμε ουσιαστικά 
μέσα σε επτά περίπου μήνες.

Τέλος, σημειώνουμε ακόμα ότι σύμφωνα με επιχει-
ρηματίες του ξενοδοχειακού κλάδου πολλοί ευρω-
παίοι αλλά και έλληνες που επιθυμούν να έλθουν για 
καλοκαιρινές διακοπές, από τα πρώτα πράγματα που 
ρωτούν τους ξενοδόχους είναι αν είναι όλο το προ-
σωπικό εμβολιασμένο κατά της ίωσης του κορωνοϊού.

Το Κ.Υ. Πάρου
Από την ημέρα της εφαρμογής του προγράμματος 

«γαλάζια ελευθερία» και την έλευση του μονοδοσικού 
εμβολίου Johnson&Johnson τα πράγματα άλλαξαν 
άρδην. Έως τότε και με τους ρυθμούς που πήγαινε ο 
εμβολιασμός ήταν φανερό ότι θα χρειαζόμαστε για 
τον εμβολιασμό των ντόπιων κατοίκων πάρα πολλούς 
μήνες.

Στη συνέχεια στο Κ.Υ. Πάρου και το Ιατρείο Αντιπά-

ρου λειτούργησαν τρεις γραμμές. Δηλαδή, μπορούσαν 
κάλλιστα να κάνουν συγχρόνως τρεις συμπολίτες μας 
εμβόλιο. Στο όλο εγχείρημα και παρά την έκκληση που 
απευθύνθηκε από τις τοπικές Αρχές είχαμε μόνο μία 
βοήθεια από ιδιώτη γιατρό (Πολυιατρεία Αιγαίου), το 
οποίο μάλιστα προσέφερε και ιδιώτη νοσηλευτή. Άλλη 
βοήθεια υπήρξε με αποσπασμένο γιατρό από το νο-
σοκομείο Σύρου, ο οποίος θα παραμείνει στο νησί μας 
έως και τις 28 Ιουνίου, ενώ αναμένεται και άλλος ένας 
νοσηλευτής, Ως εθελοντές νοσηλευτές βοηθούν αυτή 
την ώρα στο Κ. Υ. Πάρου, τρία άτομα.

Συνολικά ως ο τέλος της περασμένης εβδομάδας 
4000 συμπολίτες μας είχαν εμβολιαστεί με το μονο-
δοσικό J&J.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έως και το τέλος 
της περασμένης εβδομάδας έχουν εμβολιαστεί 
στην περιφερειακή ενότητα Πάρου 11.858 πο-
λίτες και εξ αυτών οι 7.357 είναι εμβολιασμέ-
νοι πλήρως.

Τα πραγματικά νούμερα
Πολλοί, είναι αλήθεια, ότι θα σκεφτούν πόσοι εκ των 

πολιτών που έχουν εμβολιαστεί ως τώρα είναι μόνιμοι 
κάτοικοι της Πάρου ή της Αντιπάρου. Ακόμα, πολλοί 
ισχυρίστηκαν ότι πολλοί νέοι -κυρίως από το λεκανο-
πέδιο της Αττικής- ήρθαν στην Πάρο προκειμένου να 
κάνουν εδώ το μονοδοσικό εμβόλιο και να το συνδυ-
άσουν με διακοπές. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι κατά 
την ημέρα που εμβολιάστηκαν είδαν πολλά άγνωστα 
πρόσωπα.

Η αλήθεια είναι η εξής: τα άτομα (οι νεολαίοι του 
λεκανοπεδίου που ήρθαν για το μονοδοσικό εμβόλιο 

της J&J) είναι αριθμητικά λίγοι. Κάτι τέτοιο έγινε ουσι-
αστικά (πιο έντονο ως φαινόμενο) στο νοσοκομείο της 
Σύρου, αφού εκεί το νησί τέτοια εποχή έχει καλύτερη 
συγκοινωνία με το λιμάνι του Πειραιά. Σε ό,τι αφορά 
τα άγνωστα πρόσωπα που ισχυρίζονται κάποιοι πρό-
κειται για τους εποχιακούς εργαζόμενους που έχουν 
καταφτάσει στο νησί μας. Είναι πολλοί και αυτό που 
μας ενδιαφέρει στην ουσία είναι ότι πρέπει να είναι 
εμβολιασμένοι, αφού ας μην ξεχνούμε ότι είναι μόνιμοι 
κάτοικοι του νησιού και αυτοί για περίπου 5-6 μήνες. 
Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ντόπιους κατοίκους που 
πριν το πρόγραμμα «γαλάζια ελευθερία» και με τους 
αργούς ρυθμούς που πήγαινε ο εμβολιασμός, αναγκά-
στηκαν να ταξιδέψουν για να εμβολιαστούν είτε στη 
Σύρο, είτε στη Νάξο, είτε ακόμα στον Πειραιά. Η ουσία 
είναι να εμβολιαστούν όσο περισσότεροι συμπατριώ-
τες μας μπορούν και όχι σε πιο κέντρο εμβολιάστηκαν. 
Για να δούμε την ουσία δηλαδή…

Πάρος εμβολιασμοί: 
Προχωράμε...
Το πρόγραμμα «γαλάζια ελευθερία», που στόχο έχει να εμβολιαστούν οι κάτοικοι 
των νησιών γρηγορότερα από άλλες περιοχές της χώρας μας, πηγαίνει καλά 
στο νησί μας.
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Οι αρνητές
Σε πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις διαπιστώθηκε 

ότι οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό 
τα εμβόλια, χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει υπολογίσιμη 
μερίδα αρνητών. Οι προβληματισμοί που εκφράζουν 
έχουν να κάνουν με το εμβόλιο της Astra Zeneca και 
τις παρενέργειες που μπορεί να προκληθούν. Υπάρχει 
βέβαια μερίδα ανθρώπων που συνεχίζουν να υφαίνουν 
θεωρίες συνωμοσίας, συνδέοντας το εμβόλιο με κάθε 
λογής παρενέργειες, ή με θρησκοληπτικές αντιλήψεις.

Παρά ταύτα, η αποδοχή των εμβολίων σε όλες τις 
ηλικίες, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, σε όλες 
τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλα τα επαγγέλματα 
και σε όλες τις περιοχές της χώρας εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Πλέον μόνο 
ένα 6,2% του πληθυσμού δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να 
εμβολιαστεί.

Η εφημερίδα «Washington Post», συνόψισε τους 
πέντε πιο επίμονους μύθους σχετικά με τα εμβόλια 
κατά της Covid-19.

Μύθος 1: Μερικά εμβόλια είναι καλύτερα 
από άλλα, γι’ αυτό καλύτερα να περιμένουμε 
και να μην εμβολιαστούμε τώρα.

Όλα τα εμβόλια στοχεύουν στο να παράσχουν προ-
στασία, με το να δημιουργήσουν ανοσία απέναντι στην 
πρωτεΐνη-ακίδα του κορωνοϊού, με την οποία εισδύει 
στα ανθρώπινα κύτταρα. Όλα τα εμβόλια εστιάζουν 
σε αυτήν την πρωτεΐνη-κλειδί, ωθώντας το ανοσοποι-
ητικό σύστημα να παράγει τα αντίστοιχα αντισώματα.

Όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια παράγουν υψηλά επί-
πεδα προστασίας που μειώνουν δραστικά την πιθα-
νότητα νοσηλείας και πιθανώς την ασυμπτωματική 
μετάδοση. Δεν υπάρχουν -μέχρι στιγμής- έρευνες που 
να δείχνουν ότι κάποιο εμβόλιο παρέχει μεγαλύτερης 
διάρκειας προστασία, ενώ όλα κάποια στιγμή -το φθι-
νόπωρο ή του χρόνου- θα χρειαστεί επαναληπτική χο-
ρήγηση.

Μύθος 2: Οι νεότεροι δεν χρειάζονται εμβο-
λιασμό, ιδίως εάν είναι υγιείς

Ένα επιχείρημα που μέχρι στιγμής έχει απήχηση σε 
αρκετούς νέους, όπως φάνηκε και στο Ισραήλ, όπου 
παρατηρήθηκε πολύ μικρότερη προθυμία από τους 
νεότερους να εμβολιαστούν από ό,τι οι μεγαλύτεροι. 
Ενώ, όντως, οι νεότεροι έχουν μικρότερες πιθανό-
τητες να αρρωστήσουν σοβαρά ή να πεθάνουν από 
Covid-19, η νόσος παραμένει επικίνδυνη και γι’ αυτούς. 

Επιπλέον, όπως έδειξε πρόσφατη μελέτη, σχεδόν το 
30% των ασθενών από 18 έως 39 ετών που κόλλη-
σαν κορωνοϊό, ακόμη και αν δεν νόσησαν βαριά, στη 
συνέχεια ταλαιπωρούνται επί μήνες από συμπτώματα 
«μακράς Covid-19», όπως κόπωση, νοητική θολούρα, 
απώλεια γεύσης ή όσφρησης κ.ά.

Ακόμη, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, περίπου το ένα τρίτο των 
θανάτων από Covid-19 συμβαίνουν σε ασθενείς κάτω 
των 65 ετών. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής και μία καλή 
φυσική κατάσταση μπορεί -πράγματι- να συμβάλουν 
σε ένα πιο ανθεκτικό ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά 
αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να παράγουν 
αντισώματα κατά του κορωνοϊού, άρα δεν διασφαλί-
ζουν ότι ένας νέος θα γλιτώσει το νοσοκομείο ή τα χει-
ρότερα. Γι’ αυτό ακόμη και οι νεότεροι καλά θα κάνουν 
να εμβολιαστούν, όταν έρθει η σειρά τους.

Μύθος 3: Τα εμβόλια αναπτύχθηκαν βιαστι-
κά, άρα δεν ξέρουμε εάν είναι ασφαλή

Από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες δικαιολογίες 
-και από υγειονομικούς- για να μην εμβολιαστούν. Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίθουν από σχετικές εκ-
φοβιστικές αναρτήσεις, που -δυστυχώς- επηρεάζουν 
αρκετό κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι οι επιστήμονες ερ-
γάζονται πάνω σε εμβόλια κατά των κορωνοϊών εδώ 
και τουλάχιστον μία δεκαετία, γι’ αυτό άλλωστε είχαν 
εντοπίσει ήδη ως βασικό εμβολιαστικό στόχο την πρω-
τεΐνη-ακίδα (spike).

Αυτή η δεκαετής περίοδος έρευνας και ανάπτυξης 
είναι αντίστοιχη με εκείνη για άλλα εμβόλια. Αν δεν 
είχε προηγηθεί όλη αυτή η προσπάθεια, οι φαρμακευ-
τικές εταιρείες και οι πανεπιστημιακοί ερευνητές δεν 
θα είχαν αντιδράσει τόσο γρήγορα εν μέσω πανδημίας. 
Αλλά και οι κλινικές δοκιμές των εμβολίων κατά του 
νέου κορωνοϊού ήταν μεγάλες και προσεκτικά ελεγχό-
μενες, περίπου ανάλογου μεγέθους σε αριθμό συμμε-
τεχόντων με εκείνες για άλλα εμβόλια.

Μύθος 4: Τα εμβόλια περιέχουν μη ασφαλή 
και ανήθικα συστατικά

Ίσως οι πιο αβάσιμες και συνωμοσιολογικές ενστά-
σεις, οι οποίες αφορούν «τσιπάκια» μέσα στα εμβό-
λια, κύτταρα προερχόμενα από εκτρώσεις κ.ά. Στην 
πραγματικότητα κανένα εμβόλιο κατά του κορωνοϊού 
δεν χρησιμοποιεί υλικά από έμβρυα προερχόμενα από 
εκτρώσεις.

Κάποτε, στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, είχαν 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εμβολίων κυτταρι-

κές καλλιέργειες από δύο έμβρυα εκτρώσεων, αλλά 
από τότε έχει περάσει πάρα πολύς καιρός και προ 
πολλού δεν υπάρχουν τέτοια απομεινάρια στα εμβό-
λια, πολύ περισσότερο της Covid-19. Και ασφαλώς 
ούτε λόγος για τσιπάκια (που δεν θα χωρούσαν καν 
να περάσουν από τη σύριγγα… ). Μερικά «τσιπάκια» 
μπορεί να χρησιμοποιούνται απλώς κατά τη μεταφορά 
των εμβολίων για να καταγράφουν τις δόσεις και να 
διασφαλίζουν ότι τα εμβόλια δεν έχουν λήξει ή δεν 
είναι πλαστά, όμως βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος 
των συσκευασιών ή των συρίγγων και βεβαίως δεν 
εισάγονται στο σώμα κανενός.

Μύθος 5: Τα εμβόλια mRNA αλλάζουν τo 
DNA

Επίμονος αλλά ανυπόστατος ισχυρισμός από αρνητές 
των εμβολίων ότι τα νέου τύπου εμβόλια τεχνολογίας 
mRNA (όπως της Pfizer/BioNTech και της Moderna) 
τροποποιούν το γενετικό υλικό του εμβολιαζόμενου 
και μπορεί να προκαλέσουν στειρότητα ή αυτοάνοσες 
διαταραχές. Το Facebook έχει «κατεβάσει» πολλές τέ-
τοιες αναρτήσεις τους τελευταίους μήνες. Αυτός ο μύ-
θος αποτελεί λίγο-πολύ αντιγραφή παρόμοιων -εξίσου 
ψευδών- ισχυρισμών για το εμβόλιο κατά του ιού HPV. 
Δεν υπάρχει απολύτως καμία επιστημονική βάση σε 
αυτούς τους ισχυρισμούς, καθώς το mRNA του εμβο-
λίου, που εισάγεται στο σώμα εντός νανοσωματιδίου 
από λιπίδια, δεν εισέρχεται καθόλου στο ανθρώπινο 
γονιδίωμα.

Παραμένει στον χώρο του κυττάρου εκτός του πυ-
ρήνα (όπου βρίσκεται το DNA), συγκεκριμένα στα 
ριβοσώματα, και από εκεί καθοδηγεί την παραγωγή 
πεπτιδίων που μοιάζουν με την πρωτεΐνη-ακίδα, έτσι 
ώστε στη συνέχεια ο οργανισμός να αντιδράσει παρά-
γοντας αντισώματα. Συνεπώς, είναι λάθος ότι τα εμβό-
λια mRNA είναι ισοδύναμα της γονιδιακής θεραπείας, 
όπως ισχυρίζονται ορισμένοι επιστημονικοφανείς επι-
κριτές των εμβολίων.

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα υψηλότερα 
ποσοστά εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό παρα-
τηρούνται σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπως 
η Ουγκάντα (87%), το Μπαγκλαντές (85%) και 
η Λιβερία (83%). Οι άνθρωποι εκεί διαπιστώνουν 
ιδίοις όμμασι ότι ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια 
συνανθρώπους τους που λίγα χρόνια νωρίτερα θα πέ-
θαιναν μαζικά από ασθένειες, τις οποίες η Δύση έχει 
ξεχάσει, αφού εξαλείφθηκαν πριν από δεκαετίες.

Πρώτο θέμα
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Ξενοδοχοϋπάλληλοι
Έως και την Παρασκευή 25/6/2021 το πληροφορια-

κό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι διαθέσιμο για υποβολή 
μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων από εργαζόμενους 
με δικαίωμα επαναπρόσληψης σύμφωνα με την κείμε-
νη νομοθεσία και σε συνδυασμό με τους όρους κλα-
δικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε 
ισχύ.

Όλα τα παραπάνω είναι για επιχειρήσεις-εργοδότες 
κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών 
καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί, 
για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον 
μήνα Μάιο.

Δικαίωμα να υποβάλουν μονομερή δήλωση έχουν 
οι εξής:

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε 

επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν 
κατά τον Μάιο 2021. 

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε 
επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτούργησαν αλλά 
που δεν επαναπροσλήφθηκαν κατά τον μήνα Μάιο 
2021.

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επι-
χειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσλήφθηκαν εντός 
του Μαΐου υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το χρο-
νικό διάστημα από 1/5/2021 μέχρι την ημερομηνία 
επαναπρόσληψής τους.

Η αποζημίωση αφορά είτε όλο τον μήνα Μάιο είτε 
για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως την ημε-
ρομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Μαΐου 2021.  

Αν η δήλωση αφορά όλο τον μήνα Μάιο, το ύψος της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 
534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση 
υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Συγκοινωνία 
στην Πάρο

Υπάρχει ένα επίτευγμα της σημερινής δημοτικής 
Αρχής, το οποίο δεν έχει εκτιμηθεί όσο θα έπρεπε. 
Αυτό το επίτευγμα είναι η επέκταση του ωραρί-
ου, αφού πλέον η συγκοινωνία συνεχίζεται και τις 
απογευματινές ώρες.

Όσο και να σας ακούγεται περίεργο (κανείς δεν 
είναι τέλειος), παρατηρώ συχνά τα απογεύμα-
τα στην παραλία της Παροικιάς, την κίνηση που 
έχει το συγκεκριμένο λεωφορείο της δημοτικής 
συγκοινωνίας. Έχω παρατηρήσει τις πρώτες απο-
γευματινές ώρες ότι έχει ελάχιστους επιβάτες, 
αλλά στη συνέχεια αυτοί πολλαπλασιάζονται. Σ’ 
αυτό το σημείο ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μία 
αναδιάρθρωση των ωρών δρομολογίων του. Από 
την άλλη, συνομίλησα με γείτονές μου, που το χρη-
σιμοποιούν τις πρωινές ώρες. Τα κυκλικά δρομο-
λόγια που κάνουν τα λεωφορεία της δημοτικής 
συγκοινωνίας διανύουν περίπου όλη την Παροικιά. 
Με αυτά τα δρομολόγια εξυπηρετούνται πολλοί, 
ειδικά όταν πρέπει να πάνε σε δημόσιες υπηρεσίες, 
αλλά κυρίως εξυπηρετούνται ηλικιωμένοι συμπο-
λίτες μας. Επίσης, είναι ευκολία για τους μαθητές, 
τόσο τις πρωινές ώρες, όσο και τις απογευματινές 
με τα φροντιστήρια.

Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί τόσα χρόνια 
συζητούσαμε το θέμα της επέκτασης των δρομο-
λογίων σε ό,τι αφορά τις ώρες. Τι στο καλό ήταν 
αυτό που μας έκανε να το σκεφτόμαστε, δεν μπο-
ρώ να το καταλάβω… Έτσι και αλλιώς για τα οι-
κονομικά μεγέθη του δήμου Πάρου το κόστος δεν 
είναι μεγάλο. Να μην πω δηλαδή, ότι το κόστος για 
μία περαιτέρω διεύρυνση του ωραρίου στοιχίζει 
ετησίως, όσο το κόστος ενός πανηγυριού... Βέβαια 
έχω ακούσει και το εξής παλαβό σε συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου. Ως γνωστόν η ΚΤΕΛ 
Πάρου, ως ιδιωτική έτσι και αλλιώς εταιρεία (που 
καμία σχέση δεν έχει με υπηρεσία κοινής ωφέ-
λειας…), τον χειμώνα λειτουργεί περίπου μέχρι το 
κλείσιμο των σχολείων, δηλαδή, τις πρώτες μετα-
μεσημβρινές ώρες. Συν αυτό, η ΚΤΕΛ Πάρου, λει-
τουργεί τα Σαββατοκύριακα, (πάντα τον χειμώνα), 
με δρομολόγια όχι μόνο ελάχιστα, αλλά και κατά 
το εορταστικό των ημερών. Είναι χαρακτηριστικό, 
ότι έχουμε το μόνο ΚΤΕΛ στην Ελλάδα, όπου τις 
εορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων 
κλπ δεν έχει κανένα δρομολόγιο στο νησί! Είναι κι 
αυτό μία πρωτοτυπία made in Paros. 

Το τρελό και άκρως παριανό που θέλω να γρά-
ψω από τη συνεδρίαση προς δέκα ετών ήταν όταν 
μπήκε θέμα για τα απογευματινά δρομολόγια τον 
χειμώνα και τις ανάγκες που υπάρχουν στους κα-
τοίκους των χωριών, ώστε να μπορούν να μετα-
φέρονται σε άλλες περιοχές. Το θέμα ήταν -και 
είναι- ιδιαίτερα οξύ για μαθητές από χωριά, που 
θέλουν π.χ. να μετακινηθούν στα φροντιστήρια 
της Παροικιάς. Όταν μπήκε το θέμα δημοτικός 
σύμβουλος είπε με στόμφο. «Τι να τα κάνουμε 
τα επιπλέον δρομολόγια. Όλοι στα χωριά έχουν 
αυτοκίνητο για να μεταφέρουν τα παιδιά τους!». 
Από εδώ και πέρα συνεχίζω το άρθρο ως Γιώργος 
Χελάκης. Δηλαδή: «Δεν περιγράφω άλλο!».

Το πολιτικό 
σκηνικό 
αλλάζει!

Στην αρχή της διεύρυνσης της κομματικής βάσης 
των πολυσυλλεκτικών κομμάτων, φαίνεται ότι οδη-
γεί το τέλος των παραδοσιακών ιδεολογιών, μια δι-
αδικασία που ξεκίνησε αργά και σταθερά πριν από 
την εμφάνιση της μνημονιακής, δεκαετής κρίσης και 
εξελίσσεται ραγδαία κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων ετών. Η επιθυμία για «υβριδικά» κόμματα δηλαδή 
ολίγον από κάθε ιδεολογία και μακριά από την «κα-
θαρότητα» που προέβαλλε μέχρι χθες. Διαφορετικά 
η επαφή με την εξουσία ανέφικτη.

Κάποτε η μετακίνηση ενός πολιτικού προσώπου 
από τον έναν πολιτικό χώρο στον άλλον, θεωρείτο 
«αποστασία». Αντίθετα σήμερα είναι απλά μια «με-
ταγραφή» όπως συμβαίνει στις αθλητικές ομάδες ή 
ακόμη και συστράτευση σε έναν κοινό σκοπό, σύμ-
φωνα με τη δήλωση του αρχηγού του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αλήθεια είναι ότι 
στην πολιτική, άλλοτε πληρώνεσαι για να κάνεις τη 
μεταγραφή με μια θέση εξουσίας, και άλλοτε για να 
εξασφαλίσεις τη θέση σου στην επόμενη εκλογική 
αναμέτρηση. Το «είδα το φως το αληθινό» και μπήκα 
είναι άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε! Μια ματιά στους 

τελευταία εκλεγμένους στο κοινοβούλιο, επιβεβαιώ-
νουν του λόγου το αληθές και αρκετές εξόφθαλμες 
παραφωνίες προσώπων που έχουν σαν αποτέλεσμα 
να «βγαίνουν στα κάγκελα» κορυφαία και μη, στελέ-
χη των μεγάλων κομμάτων. Σε «ατομικό» επίπεδο, η 
ανάγκη πολιτικής επιβίωσης, αναγκάζει να κάνουν τη 
γνωστή «κολοτούμπα» πηγαίνοντας εκεί όπου λοι-
δορούσαν αλλά και το κόμμα να τους συγχωρεί και 
να ανοίγει τις αγκάλες του!

Φυσικά για αρκετούς γηγενείς πολιτευτές αλλά 
και εκλεγμένους, που έχουν «μουσκέψει» κομματι-
κές φανέλες, οι προσχωρήσεις «ξένων» θεωρούνται 
χτύπημα κάτω από τη ζώνη και απειλή, σε θέσεις 
στα ψηφοδέλτια και σε κυβερνητικά έδρανα. Επι-
βραβεύονται όσοι επιδίδονται στο άλμα επί κοντώ! 
Όταν ένα κόμμα θέλει να «ξανοιχτεί» και προς άλλες 
πολιτικές κατευθύνσεις και δεξαμενές ψηφοφόρων, 
πρέπει πρώτα να στεγανοποιήσει το δικό του κομ-
ματικό ακροατήριο και τις περισσότερες φορές, να 
το κανακέψει με το δέλεαρ της πιθανής εξουσίας. Η 
στρατηγική των δύο γραμμών, κεντροδεξιά – δεξιά ή 
κεντροαριστερά – αριστερά αλλιώς «πατάω σε δύο 
βάρκες» εγκυμονεί κινδύνους «πνιγμού»! Δε βγαίνει 
τις περισσότερες φορές.

Τα νέα φλερτ των δύο κομμάτων εξουσίας, με το 
γνωστό κόμμα του κέντρου δημιουργούν έναν νέο 
ρευστό σκηνικό και κανένας δεν μπορεί να προβλέ-
ψει που θα κάτσει η μπίλια. Οι εσωκομματικές εκλο-
γές για την αρχηγία του κόμματος, δημιουργούν νέες 
συνθήκες και η τελική επιλογή του προσώπου, του 
νικητή, θα βάλει τα θεμέλια της νέας συνεργασίας 
του κόμματος. Φυσικά, ένας εκλογικός αιφνιδια-
σμός, θα ανατρέψει κάθε πρόβλεψη για την εξέλιξη 
του πολιτικού σκηνικού.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι είμαστε μπροστά στο τέ-
λος των ιδεολογιών, στο «ξεπάγωμα» του πολιτικού 
σκηνικού και στις νέες δυνατότητες για νέα κυβερ-
νητικά σχήματα.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Νέο ΔΣ  
στην ΕΟΔ 

Το νέο Δ.Σ. της ΕΟΔ Κυκλάδων, μετά την εκλογο-
απολογιστική συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που 
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 30 Μαΐου 2021, έχει 
ως εξής:

Πρόεδρος: Μπαρμπαρίγος Γεώργιος
Α/πρόεδρος: Προμπονάς Νικόλαος
Ταμίας: Μελανίτης Νικόλαος
Γραμματέας: Αγγελοπούλου Σοφία
Αν. γραμματέας: Κορκίδης Ιωάννης
Έφοροι υλικού: Γραμματικόπουλος Ευάγγελος, 

Τριαντάφυλλος Ιωάννης
Μέλη: Πατέλης Γεώργιος, Τσουνάκη Ελένη.

Σύνδεση με 
Αυστρία

Οι ταξιδιώτες από την Αυστρία έχουν πλέον τη δυνα-
τότητα να επισκεφτούν την Πάρο, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση της «SKY express».

Τα απευθείας δρομολόγια έχουν ήδη ξεκινήσει από 
την αρχή του καλοκαιριού και θα πραγματοποιούνται 
μέχρι τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια των πτήσεων, οι 
επιβάτες απολαμβάνουν δωρεάν service με premium 
επώνυμα προϊόντα, αλλά και πολλές νέες υπηρεσίες 
που πρόκειται να ανακοινωθούν.



 | 11www.fonitisparou.gr Άποψη

Γονεϊκή 
εμπλοκή στη 
μελέτη των 
παιδιών

Η καθημερινή μελέτη, για πολλούς γονείς έχει χαρα-
κτηριστεί ως μια διαδικασία που μπορεί να αποτελέσει 
πηγή άγχους, να προκαλέσει συγκρούσεις στην οικογέ-
νεια και να επηρεάσει τη σχέση γονέα-παιδιού.

Πολλοί επαγγελματίες αναγνωρίζουν τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στο κίνητρο και 
την επιτυχία των παιδιών τους στη σχολική εργασία και 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους. Η καθημερινή μελέτη 
είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι γονείς έχουν 
την ευκαιρία να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς, 
να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών 
τους, να προωθήσουν τα κίνητρα και τη σχολική τους 
επιτυχία.

Η ποιότητα της συμμετοχής των γονέων στην εργα-
σία των παιδιών τους μπορεί να είναι πιο σημαντική 
από την ποσότητα αυτής της συμμετοχής. Βοηθώντας 
με την εργασία στο σπίτι, οι γονείς μπορούν να δημι-
ουργήσουν αποτελεσματικές συνήθειες μελέτης και να 
καλλιεργήσουν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση. 
Από την άλλη, σε παιδιά με δυσκολίες μάθησης, η συ-
νεπής γονεϊκή εμπλοκή στην σχολική εργασία μπορεί 
όχι μόνο να παρέχει άμεση υποστήριξη στις ακαδημα-
ϊκές υποχρεώσεις, αλλά μπορεί επίσης να προσφέρει 
στα παιδιά την αίσθηση ότι έχουν ένα σύστημα φρο-
ντίδας και υποστήριξης στο σπίτι.

Δυστυχώς, αρκετοί γονείς δεν αισθάνονται επαρκείς 

ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά με τη μελέτη τους. Αυτή 
η χαμηλή αίσθηση επάρκειας μπορεί να οδηγήσει τους 
γονείς να αποφύγουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 
με την εργασία τους και να συμπεριφέρονται με τρό-
πους που μπορεί να είναι επιζήμιοι για τα κίνητρα του 
παιδιού. Αντίθετα, η υψηλή ικανότητα επάρκειας της 
συμμετοχής στη σχολική εργασία μπορεί να οδηγή-
σει τους γονείς να αισθάνονται ικανοποίηση από την 
εμπλοκή τους στην καθημερινή μελέτη, να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη εγγύτητα με το παιδί και να είναι λιγότερο 
ελεγκτικοί και πιο διευκολυντικοί κατά την εργασία του 
παιδιού.

Κατανόηση της άποψης
Η συμπεριφορά των γονέων, κατά τη σχολική μελέτη 

οφείλει να υποστηρίζει την ανάγκη του παιδιού για αυ-
τονομία, περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως κατανόηση 
της άποψης και της ατομικής έκφρασης του παιδιού, 
προσφέροντας επεξηγήσεις κατά την εργασία, δίνο-
ντας επιλογές, μειώνοντας την αρνητική κριτική και 
την καλλιέργεια ανταγωνισμού. Οι συμπεριφορές που 
ενισχύουν την αυτο-αποτελεσματικότητα των παιδιών, 
περιλαμβάνουν την θέσπιση ρεαλιστικών στόχων, τη 

βοήθεια στον προγραμματισμό της εργασίας και την 
παροχή διευκρινιστικών και όχι συγκριτικών σχολίων. 
Η συμμετοχή των γονέων που περιλαμβάνει υποστήρι-
ξη για την αυτονομία του παιδιού μέσω της εκτίμησης 
και της ενθάρρυνσης της ανεξαρτησίας του, η επίλυση 
προβλημάτων, η επιλογή και η συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων, σχετίζονται θετικά με την προσπάθεια 
των μαθητών, επιφέρουν καλύτερες βαθμολογίες και 
περισσότερη αποτελεσματικότητα στη καθημερινή με-
λέτη, ενώ η ελεγκτική συμπεριφορά των γονέων σχε-
τίζεται αρνητικά με αυτά τα αποτελέσματα.

Η μαθησιακή εξέλιξη
Η οργάνωση της καθημερινής μελέτης βοηθά τα 

παιδιά να μάθουν. Προσφέρει επίσης στους γονείς την 
ευκαιρία να παρακολουθούν τη μαθησιακή εξέλιξη 
των παιδιών τους, να μιλούν με τα παιδιά για τη μά-
θησή τους και να αλληλεπιδρούν με εκπαιδευτικούς 
και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας για τρόπους 
υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας.

Για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία φοιτούν στις πρώ-
τες τάξεις του Δημοτικού, η συμμετοχή των γονέων 
στην καθημερινή μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική κα-
θώς σε αυτή τη περίοδο διαμορφώνεται το μαθησι-
ακό προφίλ του παιδιού και οι ανάγκες υποστήριξης 
του είναι αυξημένες. Με τους μεγαλύτερους μαθητές, 
οι οποίοι φοιτούν στο Γυμνάσιο, κατάλληλες είναι οι 
πρακτικές οι οποίες προωθούν και ενισχύουν την αυ-
τονομία και ανεξαρτησία των παιδιών. Συνεπώς, είναι 
βοηθητικό η γονεϊκή εμπλοκή στην καθημερινή μελέτη 
να μειώνεται καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν. Ας επι-
κεντρωθούμε λοιπόν, σε τρόπους γονεϊκής εμπλοκής 
στην καθημερινή μελέτη οι οποίοι θα συμβάλλουν στο 
κίνητρο και την απόδοση των παιδιών.

(Συνεχίζεται)
Πατσιούρα Ευτυχία

Ειδική Παιδαγωγός Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 6932 285 768

ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 
πωλείται οικόπεδο έκτασης 1,4 
στρεµµάτων. Περιέχει παλαιά οικία. 
Πληροφορίες τηλ. 6973 641 678

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ,ενοικιάζονται επιπλωµένα 
διαµερίσµατα από 25 έως 55 τ.µ. για 
καλοκαιρινή σεζόν. Τα διαµερίσµατα 
είναι κλιµατιζόµενα, επιπλωµένα, 
έχουν ιδιωτικές βεράντες, ηµιυπαί-
θριους χώρους και θέα προς την 
θάλασσα. Βρίσκονται στα 150 µέτρα 
από τη θάλασσα και απέχουν 1 χλµ 
από το λιµάνι της Παροικιάς. Τηλ.: 
6989445665 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε προ-
ϋπηρεσία ζητείται από κοµµωτήριο 
στην Παροικιά, κατά προτίµηση µε 
εξειδίκευση στο αντρικό – barber και 
στο χτένισµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 24827 και ώρες καταστηµά-
των. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών στην Πάρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Ηλικία έως 
35 ετών, απόφοιτος Λυκείου, γνώση 
αγγλικής γλώσσας, λογιστικής και 
Η/Υ, δυναµική προσωπικότητα, ευγε-
νική συµπεριφορά. Βιογραφικά στο 
Fax: 22840 – 41563 και στο e-mail: 
arhicom1@otenet.gr. Επικοινωνία 
στα τηλ. 22840 – 41252, 41764 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται, από το 
ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» στην Χρυσή 
Ακτή Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 
6979 328 556 ή στο e-mail στο 
operations@poseidon-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 

και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, µε 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, 
από λογιστικό γραφείο. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: 
taxislogistis@gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

ΚΟΠΕΛΑ µε προϋπηρεσία για 
υπάλληλος υποδοχής, ζητείται από 
ξενοδοχείο 5* στην Πάρο για την 
σεζόν 2021. Τηλ. Επικοινωνίας 22840 
51977. E -mail στο astir@otenet.gr 
και astirlogist@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Βιογραφικά στο Fax: 22840 – 41563 
και στο email: arhicom1@otenet.gr. 
Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 
41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από την Τεχνι-
κή Εταιρεία Morphό, για το γραφείο 
της Νάουσας στην Πάρο. Παρακαλώ 
πολύ όπως στείλετε το βιογραφικό 
σας στο hr@morpho.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 
σε Μίνι Μάρκετ. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 23721

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται, για όλα τα 
πόστα από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 
Για πληροφορίες στο 
τηλ. 6947 023 004

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για το 
παντοπωλείο Arsenis στη Νάουσα, 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το 
λογιστήριο της χονδρικής πώλησης 
στη Νάουσα και ΠΩΛΗΤΗΣ για το 
κατάστηµα της Παροικιάς. Βιογραφικά 
στο email ktimaarseni@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας 
για φορτηγό αλυσιδάκι και ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητούνται από 
εταιρία ενοικιάσεων κάδων – ανακύ-
κλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
6980 512 445 – 6932 460 190

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
(ΠΑΡΟΣ), ζητείται για 12µηνη απασχό-
ληση µε έµφαση στους καλοκαιρινούς 
µήνες. Προσφέρονται µισθός και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο emilia.
sfetsidou@gmail.com ή 
6944 440 096.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται, από 
τα πρατήρια της AVIN για την στελέ-
χωσή τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6974463322.

ΨΗΣΤΗΣ, για βραδινή βάρδια και 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’, ζητούνται για το 
εστιατόριο Άρωµα στην Παροικιά. Τηλ. 
6937 275 675 και 22840 21985

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 
ζητείται από το Autovision ΚΤΕΟ 
ΠΑΡΟΥ, για όλο το χρόνο. Αποστολή 
βιογραφικών: 
kteoparou@autovision.gr

To ξενοδοχείο SUMMER SENSES 
αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες: 
1) ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α & Β, 2) ΣΕΡΒΙΤΟ-
ΡΟΥΣ, 3) ΡΕΣΕΨΙΟΝ. Aποστολή 
βιογραφικών email: 
manager@summersenses.gr & 
hr@tresorhospitality.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητείται, 
µε προϋπηρεσία, για κατάστηµα µε 
έπιπλα στην Παροικιά. Βιογραφικά 
στο email: info@epipla-paros.gr

ΤΑΜΙΑΣ και ΠΩΛΗΤΗΣ, έµπειροι 
ζητούνται από την Αγροτεχνική Α.Ε. 
Μισθός υψηλός και bonus. Βιογραφι-
κά στο agrotexniki@yahoo.g

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποι-
είο, πλήρης απασχόληση για όλο το 
χρόνο. Επιθυµητή προϋπηρεσία, όχι 
απαραίτητη. Τηλ. για πληροφορίες: 
698 1778 449, 
email: dora1paros@gmail.com

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FORD CAPRI 
MK2, πωλείται µοντέλο του 1974, 
αντίκα γνήσια, πιστοποιηµένη, χωρίς 
σκουριά, πλήρως αντικατάσταση µε 
γνήσια ανταλλακτικά, λίγα χιλιόµετρα, 
τιµή λογική. Τηλ. Επικοινωνίας 6983 
605 007

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ πωλείται, µήκους 
4,20 µέτρων, µε µηχανή πετρελαίου, 
8,5 HP, τύπος Lombardini αερόψυκτη, 
µιζοδυναµό. Τιµή: 1.500 ευρώ Τηλ. για 
πληροφορίες: 6936 952 347

Αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Αναγγελίες Γάμου
Ο Νικόλαος Παυλάκης του Ευστρατίου και της 

Φλώρας, το γένος Πετροπούλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, και η Χάρις Μπιζά 
του Ιωάννη και της Αναστασίας, το γένος Γεωργακάκη , 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον Ναό του Αγίου 
Νικολάου στην ομώνυμη Νησίδα.

---------------------
Ο Ξενοφών Παπαδημητρίου του Ηλία και της 

Βασιλικής, το γένος Κατσίκου, που γεννήθηκε στον 
Χολαργό και κατοικεί στην Βούλα, και η Αγγελίδου 
Φανή του Κωνσταντίνου και της Παγώνας, το γένος 
Παλαιολόγου, που γεννήθηκε στον Χολαργό και κατοι-
κεί στην Βούλα, θα παντρευτούν στις 22 Ιουνίου στον 
Ιερό Ναό του Σταυρού στην Αντίπαρο.

Στηρίζουν 
αυτούσια τα 
σχέδια της 
κυβέρνησης

Η Λαϊκή Συσπείρω-
ση Νοτίου Αιγαίου, με 
αφορμή τη συνεδρίαση του 
περιφερειακού συμβουλί-
ου, δημοσιοποίησε στις 11 
Ιουνίου 2021, το παρακά-

τω δελτίο Τύπου:
«Την ίδια ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι απεργού-

σαν και διαδήλωναν ενάντια στις ανατροπές του αι-
ώνα, (8ωρο, ΣΣΕ, συνδικαλιστικές ελευθερίες κ.α.), 
ενάντια στα προαπαιτούμενα της «νέας ανάπτυξης», 
το περιφερειακό συμβούλιο δήλωνε τη στήριξή του 
στα σχέδια της κυβέρνησης.

Χωρίς να εκφραστεί καμιά διαφωνία στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο απ’ όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις 
έγινε αποδεκτό, αυτούσιο το Τομεακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης της κυβέρνησης της ΝΔ και η Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων!

Δήλωσαν παρόντες στην επέλαση των επενδυτών, 
που με πακέτα εκατομμυρίων ευρώ κρατικής στήριξης 
θα στήνουν επιχειρήσεις κυρίως στην πράσινη ενέρ-
γεια και στη ψηφιακή τεχνολογία. Τελικά που είναι οι 
διαφορές τους... στα εγκαίνια; Στα εκατομμύρια που 
φεύγουν στους επιχειρηματικούς ομίλους εκεί συμ-
φωνούν. Δείχνουν το δέντρο και κρύβουν το δάσος.

Κρύβουν με φιέστες και μεγαλοστομίες ότι ο λαός 
στα νησιά θα πληρώσει με νέες θυσίες κι αυτό το 
αφήγημα της νέας «ανάπτυξης». Μέχρι και τον πτω-
χευτικό κώδικα δηλ. τις κατασχέσεις και τη ρευστο-
ποίηση της περιουσίας των «οφειλετών» σε στεγαστι-
κά δάνεια κλπ, αναφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
ανάπτυξης -που αποδέχτηκαν στο Π.Σ.- ως βελτίωση 
της οικονομικής δραστηριότητας!

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το 
ΕΣΠΑ, τα χαράτσια και τη σκληρή φορολογία του 
λαού, θα διοχετεύεται σε αλά καρτ στρατηγικές επεν-
δύσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα στεγνώσει ακόμα περισ-
σότερο η χρηματοδότηση για έργα πολιτικής προστα-
σίας (αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά), για 
σχολεία, υγεία και άλλες αναγκαίες για το λαό υπο-
δομές. Σημαίνει ότι στις νέες συνθήκες του αδυσώπη-
του ανταγωνισμού, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
θα εκτοπιστούν και θα εξαθλιωθούν οι εργαζόμενοι. 
Επαίρεται η περιφερειακή αρχή για την πρωτοπορία 
της σ’ αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια, κάνοντας ήδη 
μνημόνιο συνεργασίας με τις εταιρείες ΟΝΕΧ και 
CISCO, που απέσπασε και τα εύσημα του Αμερικανού 
Πρέσβη.

Ο λαός των νησιών δεν μπορεί να γίνει απλός θεα-
τής και χειροκροτητής στο φαγοπότι του μόχθου του 
από διάφορους «πράσινους» ή «καινοτόμους» επεν-
δυτές. Δεν μπορεί να γίνει ο δικός του «βίος-αβίωτος» 
για τα κέρδη κάποιων μεγαλοεπιχειρηματιών. 

Το συμφέρον των νησιωτών και όλου του λαού 
είναι στην πάλη για έναν άλλο δρόμο ανάπτυ-
ξης, με επίκεντρο τους δικούς του στόχους για 
ζωή με σύγχρονα δικαιώματα».

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€



 | 13www.fonitisparou.gr Ειδήσεις

KOTSONIS INSULATION
Θερμοϋγρομόνωση Δομικών Στοιχείων
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Θερμοϋγρομόνωση Δώματος

Στεγανοποίηση Δεξαμενής Υπερχείλισης 

& Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
υπόγειων
τοιχίων

KOTSONIS INSULATION O.E.
Φίλωνος 91, 185 35 Πειραιάς – Τ: +30 210 4115132 

Ε: info@kotsonisinsula�on.gr  www.kotsonisinsula�on.gr

Μεταβιβάσεις 
ακινήτων

Φωτιά θα πάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων από το 
τέλος Ιουνίου, καθώς καθίστανται υποχρεωτικές ψη-
φιακά μέσω της πλατφόρμας myProperty, της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Σύμφωνα με συμβολαιογράφους, το γεγονός ότι οι 
e-μεταβιβάσεις θα είναι πιο εύκολες και γρήγορες θα 
αυξήσει κατακόρυφα την κίνηση από φορολογουμέ-
νους που θα πληγούν από την αύξηση των αντικειμε-
νικών τιμών από 1/1/2022.

Σημειώνουμε ότι οι ειδικοί εκτιμούν ότι πολλοί φο-
ρολογούμενοι θα σπεύσουν να μεταβιβάσουν ακίνητα 
προκειμένου να προλάβουν τις νέες τιμές ζώνης που 
θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και 
τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Ακόμα και στις περι-
πτώσεις αγοράς πρώτης κατοικίας ή γονικής παροχής 
που είναι αφορολόγητες έως ένα όριο, η αύξηση των 
αντικειμενικών αξιών θα «φουσκώσει» τα συμβολαιο-
γραφικά έξοδα και τα έξοδα μεταγραφής.

H υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης 
ακινήτων ψηφιακά θα ισχύσει από τις 29 Ιουνίου και 
όσοι φορολογούμενοι αποφασίζουν να πωλήσουν ή 
να αγοράσουν ακίνητα σε περιοχές εντός συστήματος 
αντικειμενικών αξιών, καθώς επίσης και οι συνεργα-
ζόμενοι με αυτούς συμβολαιογράφοι, θα πρέπει να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΤΑ-
ΧΙSnet, τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης. Μέσω της 
εφαρμογής αυτής ο κάθε συμβολαιογράφος θα συ-
μπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα όχι μόνο τη δήλωση 
φόρου μεταβίβασης αλλά και τα φύλλα υπολογισμού 
της αξίας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων. Η συμπλή-
ρωση των στοιχείων των μεταβιβαζόμενων ακινήτων 
και των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξί-
ας τους, αφού ολοκληρωθεί από τον συμβολαιογράφο, 
θα επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης 
και την αποστολή της στους λογαριασμούς που έχουν 
οι αντισυμβαλλόμενοι στο TAXISnet προκειμένου να 
την επικυρώσουν, μέσω της ίδιας εφαρμογής.

Τέλος. εφόσον η δήλωση επικυρωθεί τόσο από την 
πλευρά του πωλητή ή των πωλητών όσο και από την 
πλευρά του αγοραστή, τότε θα υποβάλλεται οριστικά 
στο σύστημα TAXISnet, από το οποίο θα εκκαθαρίζεται 
αυτόματα.

Θα διχοτομηθεί 
η πλατεία Αγίου 
Νικολάου;

Σε έντονη αντιπαράθεση οδηγείται ο δήμος με τους 
κατοίκους της Παροικίας τελικά μετά την πρόταση των 
μελετητών του ΣΒΑΚ, που προβλέπει τη διχοτόμηση 
της πλατείας του Αγίου Νικολάου στο λιμάνι Παροι-
κιάς.

Σύμφωνα με έγκυρη πηγή ήδη έχει πρωτοκολληθεί 
η αίτηση από το συντονιστικό των φορέων της Παροι-
κιάς που ζητούν την σύγκληση δημοτικού συμβουλί-
ου Πάρου, με θέμα την ακύρωση της σχεδιαζόμενης 
διχοτόμησης της πλατείας. Όπως έγινε γνωστό έχουν 
συγκεντρώσει 854 υπογραφές, στο κείμενο που ζη-
τούν να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη ενέργεια 
στην πλατεία Αγ. Νικολάου. Οι σύλλογοι που έχουν 
αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή είναι: Σύλλογος 
Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου-Αντιπάρου «Μαντώ 
Μαυρογένους», Ένωση Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, 
Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς, Σύλλο-
γος Καφεστιάτορων Πάρου και Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών Π.Ε. Πάρου- Αντιπάρου, «Π. Καλλιέρος».

Επίσης, αναμένεται να κατατεθεί και δεύτερο αίτημα 
με το ίδιο περιεχόμενο και από κατοίκους που κινή-
θηκαν εκτός συλλογικών φορέων, οι οποίοι και αυτοί 
έχουν συγκεντρώσει περίπου 800 υπογραφές.

Τέλος, να αναφερθεί, ότι όλη η διαδικασία για την 
συγκέντρωση ηλεκτρονικών υπογραφών στο κείμενο 
που ζητείται η ακύρωσης της σχεδιαζόμενης διχοτόμη-
σης της πλατείας του Αγίου Νικολάου γίνεται από την 
ηλεκτρονική σελίδα «ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ» (avaaz.org).
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Ο πρώτος 
βοτανόκηπος 
στις Κυκλάδες

Σε μια σπουδαία ενέργεια έχει προχωρήσει εδώ και 
λίγο καιρό το δημοτικό σχολείο Νάουσας. Τη δημι-
ουργία του πρώτου βοτανόκηπου στις Κυκλάδες, στον 
οποίο χρησιμοποιείται υγρό και στερεό λίπασμα, από 
την κομποστοποίηση με την βοήθεια γαιοσκωλήκων.

Ο συγκεκριμένος κήπος δημιουργήθηκε στη διάρ-
κεια του «lockdown» από την εθελοντική εργασία των 
ανθρώπων του συλλόγου «Ναΐάς» και του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου. Ο 
κήπος έχει συνολική έκταση 530 τ.μ. Ο νότιος κήπος 
έχει έκταση 140τ.μ., και ο βόρειος 385.τμ. Έχουν φυ-
τευτεί συνολικά 200 φυτά μαζί με τα υπάρχοντα, ενώ 
υπάρχουν 35 διαφορετικά είδη φυτών από εκείνα 
που μπορούν να καλλιεργηθούν στις Κυκλάδες. Στον 
βοτανόκηπο τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται και να 
προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, μαθαίνουν 
τη λειτουργία του κομποστοποιητή, αλλά και τι φυτά 
μπορούν να αναπτυχθούν στην Πάρο και γενικά στις 
Κυκλάδες.

Η «Φωνή της Πάρου», συνομίλησε με τη διευθύ-
ντρια του δημοτικού σχολείου Νάουσας, Κωνστα-
ντίνα, Ανδρεάκου, η οποία μας ενημέρωσε για τον 
βοτανόκηπο, τη δράση, την επιρροή που θα έχει στους 
μικρούς μαθητές, αλλά και για την διαδικτυακή συνά-
ντηση που έγινε στην παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 
(5 Ιουνίου).

Πώς προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας του 
βοτανόκηπου;

«Η ιδέα υπήρχε από παλιά στο σχολείο. Είχε αρχί-
σει να συζητιέται από τον προηγούμενο διευθυντή του 
σχολείου, τον Άρη Παππά, και ξεκίνησε να υλοποιείται 
κατόπιν απόφασης του σχολικού συμβουλίου το έτος 
2020-2021, δηλαδή την τρέχουσα σχολική χρονιά».

Τι κέρδος ή όφελος θα έχουν τα μικρά παιδιά 
μέσα από αυτήν τη σπουδαία δραστηριότητα;

«Αυτό που θέλουμε είναι να εμπλέξουμε βιωματικά 
τα παιδιά σε μια συνήθεια περιβαλλοντικής αγωγής. 
Έτσι ώστε, σεβόμενοι και φροντίζοντας το περιβάλλον 
που είναι γύρω τους και κατανοώντας τη σημασία που 
έχει να μπορούν στη συνέχεια να το προστατέψουν 
και μετά να το διατηρήσουν. Και όχι μόνο το σχολικό 
βοτανόκηπο αλλά και γενικότερα το περιβάλλον που 
υπάρχει στη ζωή τους».

Ο κομποστοποιητής και όλα τα υπόλοιπα υλι-
κά πως τα αποκτήσατε;

«Όλα τα υλικά που χρειάστηκαν, όπως τα φυτά, η 
σηματοδότηση και ο κομποστοποιητής αποκτήθηκαν 
μέσω του συλλόγου «Ναϊάς» με την ευγενική χορηγία 

του Ιδρύματος για την Προστασία και την Ανάδειξη 
του Περιβάλλοντος στις Κυκλάδες».

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
Το Σάββατο 5 Ιουνίου ήταν η παγκόσμια ημέ-

ρα του περιβάλλοντος. Διοργανώθηκε μια δια-
δικτυακή παρουσίαση, όπου συμμετείχε το δη-
μοτικό σχολείο Νάουσας. Θέλετε να μας πείτε 
τι ακριβώς έγινε;

«Ήταν μια διαδικτυακή συνάντηση που διοργανώ-
θηκε από το σχολείο μας. Δόθηκε πρόσκληση στα 
σχολεία όλων των Κυκλάδων, δημοτικά και νηπιαγω-
γεία, με στόχο να συναντηθούμε, και να ανταλλάξου-
με εμπειρίες, τεχνικές και απόψεις, όσον αφορά τη 
λειτουργία βοτανόκηπων και την ανακύκλωση βιοα-
ποβλήτων.

Τη συνάντηση χαιρέτησαν, ο διευθυντής πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Χρήστος Καφτηράνης, η υπεύ-
θυνη σχολικών δραστηριοτήτων Κυκλάδων, Χρυ-
σιάννα Διαμαντή και ο συντονιστής εκπαιδευτικού 
έργου του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, Πέτρος 
Προβελέγκιος. Συμμετείχαν στις παρουσιάσεις, ο 
Χρήστος Γεωργούσης, ο οποίος παρουσίασε τη 
χλωρίδα των Κυκλάδων και της Πάρου, η Έλενα Συ-
μεωνίδου περιβαλλοντική σύμβουλος του συλλό-
γου «Ναϊάς», η οποία μίλησε για ποιο λόγο πρέπει να 
υπάρχουν οι βοτανόκηποι στα σχολεία μας και η Άννα 
Μητροπούλου, ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος για 
την Προστασία και Ανάδειξη του Περιβάλλοντος στις 
Κυκλάδες (CPF). Να αναφερθεί ότι το συγκεκριμέ-
νο ίδρυμα έχει χορηγήσει την «Αλκυόνη», το Πάρκο 
Πάρου, αλλά και με τη βοήθειά του τοποθετήθηκε το 
μηχάνημα καθαρισμού στο λιμάνι της Νάουσας. Είναι 
ένα ίδρυμα όπου υπάρχει ανάγκη. Μας βοηθάει μέσα 
από τον «Ναϊάς». 

Τη διαδικτυακή συνάντηση παρακολούθησαν γονείς 
και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν επίσης, 
τις δράσεις του δημοτικού σχολείου στον Φοίνικά Σύ-
ρου, αλλά και του δικού μας σχολείου».

Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος με τη 
δημιουργία του βοτανόκηπου;

«Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι τα παιδιά να 
εμπλακούν διαθεματικά, με διάφορα διδακτικά αντι-
κείμενα όπως είναι η γλώσσα, η ιστορία, η λαογραφία, 
τα μαθηματικά, η φυσική, τα εικαστικά, η μουσική ευέ-
λικτη ζώνη κ.α. Έτσι ώστε να καλλιεργηθεί στα παιδιά 
η περιβαλλοντική ηθική και να μπορούν στη συνέχεια 
να αναγνωρίσουν τη σημασία του περιβάλλοντος, με 
στόχο αργότερα στη ζωή τους να μπορούν να το προ-
στατέψουν».

Άλλες δράσεις που ετοιμάζει το δημοτικό 
σχολείο;

«Με τη νέα σχολική χρονιά θέλουμε τα παιδιά να 
εμπλακούν περισσότερο με τον βοτανόκηπο, καθώς 
η δημιουργία του ξεκίνησε σε περίοδο που τα σχο-
λεία ήταν σε αναστολή, λόγω της πανδημίας. Θέλουμε 
να εμπλακούν σε περισσότερες βιωματικές δράσεις. 
Αυτή τη στιγμή η δράση τους έχει να κάνει κυρίως 
με τα εικαστικά και με τη λειτουργία του κομποστο-
ποιητή, όπου τα παιδιά ενεπλάκησαν και με το υγρό 
λίπασμα που παράγεται από τους γαιοσκώληκες και 
πότισαν τον βοτανόκηπο. Θεωρώ ότι είναι από τους 
μεγαλύτερους βοτανόκηπους στις Κυκλάδες. Θα θέ-
λαμε στο μέλλον, να επισκέπτονται τον βοτανόκηπο 
μας και άλλα σχολεία για να ανταλλάξουμε γνώσεις 
και εμπειρίες, αλλά και να γίνουν βιωματικές δράσεις 
μέσα στο σχολείο μας.

Επίσης, ο κ. Γεωργούσης, πρότεινε να δημιουργηθεί, 
ένα αποθετήριο συλλογής ολόκληρου του υλικού που 
να αναφέρεται στη χλωρίδα της Πάρου. Είναι κάτι που 
σκεφτόμαστε να το κάνουμε, δηλαδή στο τμήμα της 
βιβλιοθήκης να οργανώσουμε ένα τμήμα που θα συλ-
λέξει όλο το υλικό για την χλωρίδα της Πάρου, έτσι 
ώστε να μελετάμε γι’ αυτά που έχουμε φυτέψει μέσα 
στον κήπο μας».

Πώς βλέπουν τα παιδιά τη δημιουργία του 
βοτανόκηπου;

«Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα και περιμένουν πότε 
θα έρθει η σειρά τους να ταΐσουν τους γαιοσκώληκες 
του κομποστοποιητή. Ανταποκρίνονται πολύ θετικά σ’ 
αυτή τη δράση. Έχουν μάθει ποια είναι τα βιοαπόβλυ-
τα τα οποία φεύγουν από την κουζίνα τους και έρχο-
νται στον κομποστοποιητή .Είναι κάτι το όποιο τους 
εντυπωσιάζει. Είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη για 
τους μαθητές. Είναι κάτι που έχει γίνει μέσα στο σχο-
λείο και ακόμα δεν έχει γίνει κάπου αλλού. Είναι μια 
εμπειρία για τα παιδιά που θα τη θυμούνται σε όλη 
τους τη ζωή».

 Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν 
σας ρωτήσαμε;

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργά-
τες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση: τον 
σύλλογο «Ναϊάς», τον σύλλογο γονέων, τον σύλλογο 
διδασκόντων, τη σχολική επιτροπή, το Ίδρυμά για την 
Προστασία και την Ανάδειξη του Περιβάλλοντος στις 
Κυκλάδες (C.P.F.). Ιδιαίτερα την κ. Έλενα Συμεωνίδου, 
πουν είναι πάντα βοηθός μας, έτσι ώστε να μας εκπαι-
δεύσει και εμάς, γιατί και εμείς οι ενήλικες μαθαίνουμε 
μέσα από αυτό. Δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται γνώση 
για να γίνει».

Εκπαίδευση
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Στίβος

Παρουσία στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου, 
Κ16, Κυκλάδων, είχε ο Α.Ο.Π., όπου οι αθλητές του 
πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις και επέστρεψαν 
με μετάλλια στις βαλίτσες τους. Συγκεκριμένα, επέ-
στρεψαν με 7 μετάλλια. Τρία χρυσά, δύο ασημένια και 
δύο χάλκινα. 

Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε στη Μύκονο στο γή-
πεδο του Κόρφου.

Τα αποτελέσματα
Χρυσό μετάλλιο: Αναγνώστου Ελεάνα στα 200 μ. 

εμπόδια, Μαυρίδου Λήδα στα 80 μ. εμπόδια, Αναγνώ-
στου Ελεάνα στο τετραπλούν

Ασημένιο μετάλλιο: Μπαρμπαρής Δημήτρης στα 
80 μ. ταχύτητας, Πιλάτου Χριστίνα στο τετραπλούν

Χάλκινο μετάλλιο: Ποριάζη Δέσποινα στον ακο-
ντισμό, Ζουμής Μιχάλης στο μήκος.

Το αρχοντικό 
των 
Μαυραίων

Στη θέση Κάτω Πόρτα, έξω από το κάστρο της Πα-
ροικιάς, στην είσοδο της παλιάς αγοράς, δεσπόζει το 
αρχοντικό των Μαυραίων.

Ο κτήτορας αυτού του αρχοντικούς που ανεγέρθη 
του 1630, ήταν ο Ιατρού. Στο ανώφλιο παραθύρου του 
ισογείου υπάρχει το χρονολογημένο οικόσημο Ιατρού 
(ή Μεδίκων) του 1672. Μας είναι γνωστοί από έγγρα-
φα της Παροικιάς του 17ου και 18ου αιώνα.

Μετά το οίκημα περιήλθε στους Μαύρους, πιθανά εκ 
θηλυγονίας. Τον 19ο αιώνα άνηκε στον Σπυρίδωνα Γ. 
Μαύρο και στις αρχές του 20ου αιώνα, το νοικιάζουν 
στους καπνοπαραγωγούς, όπου υπεύθυνος ήταν ο 
Αναστάσιος Θεοχαρίδης. Όταν όμως μετά από μερικά 
χρόνια ξέπεσε το εμπόριο των καπνών, ο Αναστάσιος 
Θεοχαρίδης αγόρασε το κτήριο από τον Παπαστράτο 
(γνωστός καπνέμπορος της εποχής), δημιουργώντας 
στο ισόγειο της προσόψεως το διασημότερο μπακάλι-
κο του νησιού. Ενδιαφέρον έχουν οι καμάρες του ισο-
γείου των αποθηκών, που είναι μεγάλου ανοίγματος 
στηριζόμενες επάνω σε μαρμάρινες κολόνες. Επάνω 
σ’ αυτές στηρίζεται όλο το πάνω σπίτι. Όπως επίσης 
τα μαρμάρινα πλαίσια στα παράθυρα και τις πόρτες 
με σκαλισμένα σταφύλια, κληματαριές, αμπελόφυλλα 
κλπ.

Στους Παροικιώτες του περασμένου αιώνα το σπίτι 
ήταν γνωστό ως «Το σπίτι των Μαυραίων». Σε κουβέ-
ντες μεταξύ τους έλεγαν: «Πως σου φαίνεται το σπίτι 
των Μαυραίων να καταντήσει στον Θεοχαρίδη», θεω-
ρώντας υποτιμητικό εκείνη την εποχή, το πρώτο σπίτι 
της αγοράς, το σπίτι της σπουδαίας οικογένειας των 
Μαύρων, να το πάρει ένας πρόσφυγας.

Ο Αναστάσιος Θεοχαρίδης (γεν.1889;) ήρθε στην 
Πάρο πριν την Μικρασιατική καταστροφή από τα Θήρα, 
μαζί με τον Χρήστο Κιουπελίδη (γεν. 1882), ο οποίος 
ήταν ράφτης. Και οι δυο ήρθαν πριν την καταστροφή 
και δε θεωρούνται πρόσφυγες.

Ο Αναστάσιος Θεοχαρίδης, παντρεύτηκε την Μαρου-
σώ Τριαντάφυλλου, το γένος Θηβαίου. Η οικογένεια 
Θηβαίου μας είναι γνωστή από έγγραφα της Παροικι-
άς, από το 1824. Από το 1863 κλάδος της βρέθηκε και 
στην Ερμούπολη). Ο Αναστάσιος Θεοχαρίδης έκανε με 
την Τριαντάφυλλου δυο γιούς και τρεις κόρες. Το πρώ-
το σπίτι (στην πρόσοψη), το έχει η δεύτερη κόρη του 
Κατίνα, η οποία είχε παντρευτεί τον Διονύση Παπαδάτο 
και το υπόλοιπο σπίτι (από πίσω), το κληρονόμησε η 
κόρη του Βαρβάρα, που είχε παντρευτεί τον Μιχάλη 
Σφυρόερα.

Η Παροικιά ως τον 19ο αιώνα έσφυζε από αρχοντιά. 
Λίγο πιο πάνω από την διασταύρωση του περιφερεια-
κού δρόμου υπήρχε μια βαγιά (σήμερα συνοικία Βαγιά) 
και αυτή κόπηκε από έναν κεραυνό. Και λέγανε: «Μέσα 
από την Βαγιά αρχίζει η αρχοντιά». Η Παροικιά είχε 
αρχοντιά Παρισινού επιπέδου.

Δημήτρης Ντόλκας 
Από την ηλεκτρονική σελίδα 

«Η ιστορία της Πάρου»

Έλεγχοι της 
Αστυνομίας

Στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθη-
καν από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Νοτίου Αιγαίου 
από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου 2021. Η πραγματοποίησή 
τους έγινε στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδι-
ασμού και δράσεων με στόχο την πρόληψη και στην 
καταστολή της εγκληματικότητας

Για τις εξορμήσεις συγκροτήθηκαν μικτά κλιμάκια 
ελέγχων στα οποία συμμετείχαν συνολικά 69 αστυ-
νομικοί από διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες Τάξης, 
Τροχαίας και Ασφάλειας, με ανάλογο αριθμό μέσων 
και εξοπλισμού. Διενεργήθηκαν 747 έλεγχοι, προσή-
χθησαν 75 άτομα και συνελήφθησαν 29. Συγκεκριμένα 
αντικείμενο των αστυνομικών δράσεων ήταν έλεγχοι 
για τον εντοπισμό αλλοδαπών που διαμένουν και ερ-
γάζονται παράνομα στη χώρα μας.

Τέλος, ελέχθησαν: 67 επιχειρήσεις-καταστήματα, 
227 οχήματα και 453)άτομα

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως 
κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική πα-
ρουσία και τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων, θα 
συνεχιστούν σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Κοινωνικός 
τουρισμός

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιού-
χων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς 
και ακτοπλοϊκών εταιρειών, για τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021-2022 
του ΟΑΕΔ. 

Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν 
να πραγματοποιηθούν από 1 Αυγούστου 2021 έως 31 
Ιουλίου 2022 σε τουριστικά καταλύματα του μητρώου 
παρόχων του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύ-
σεων είναι 6 βράδια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ 
στα νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο 
νομό Έβρου, η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων εί-
ναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Συμβάντα
- Στις 6-6-2021 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυ-

νομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 48χρο-
νος ημεδαπός ο οποίος προέβαινε σε παράνομες οι-
κοδομικές εργασίες.

-Στις 12/6/2021 συνελήφθησαν στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, δύο 
αλλοδαποί ηλικίας 51 και 67 ετών, οι οποίοι προέβαι-
ναν σε παράνομες οικοδομικές εργασίες.

- Στις 14/6/2021 συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
40χρονος αλλοδαπός ο οποίος διέμενε παράνομα στη 
χώρα μας. Σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία επι-
στροφής.

Θαλάσσια 
άσκηση

Το δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, στο 
πλαίσιο τόσο της ευαισθητοποίησης του σε θέματα 
προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, όσο και του 
τοπικού σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, 
προέβη στην ετήσια άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσι-
ας ρύπανσης. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε από την 
ανάδοχο εταιρία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πά-
ρου-Αντιπάρου, «Optiras Hellas», σε συνεργασία με τη 
Λιμενική Αρχή Πάρου και στελεχών του ΔΛΤΠ. 

Η θεωρητική εκπαίδευση της άσκησης καθώς και η 
πρακτική, έγινε στο λιμένα της Παροικιάς, με χρήση 
επιχειρησιακού σκάφους εργασίας και τεχνικών της 
αναδόχου. Τέλος, κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκ-
παίδευσης, αναλύθηκαν όλες οι πιθανές αιτίες ρύπαν-
σης, ο εξοπλισμός καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης 
πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης. 
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Εσύ, η εργαζόμενη γυναίκα, η αυτοαπασχολούμενη, η άνεργη, η φοιτήτρια, που 
ανησυχείς για το μέλλον και αναρωτιέσαι αν πρέπει να ελπίζεις στην «πράσινη» και 
«ψηφιακή μετάβαση», που προωθεί το λεγόμενο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» έχοντας αιχμές την «εξωστρέφεια», την «ισότητα των φύλων» 
και άλλα μεγαλόπνοα, μην «τσιμπήσεις»! Μελέτησε με προσοχή το διπλό μας 
αφιέρωμα και θα δεις ότι το μέλλον σου υποθηκεύεται με αυτή την πολιτική και 
άλλος είναι ο δρόμος… 

Κι όταν ακούς αναλύσεις επί αναλύσεων για τους εμβολιασμούς απο δημοσιο-
γραφικούς αναλυτές και «παράγοντες», για να κρατάς μια επαφή με την πραγματι-
κότητα θα πηγαίνεις στις σελίδες που με αποκαλυπτικά στοιχεία για τα εμβόλια και 
την πανδημία, ρίχνουν φως στο πως αξιοποιούνται τα επιτεύγματα της επιστήμης 
σήμερα… 

Αγαπητή φίλη,
Ακούς για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο κι ανησυχείς, ιδιαίτερα αν 

βρίσκεσαι λίγο πριν ή λίγο μετά το διαζύγιο και αγωνιάς για τα παιδιά σου, βιώ-
νοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες και ακόμα περισ-
σότερο οι μονογονεικές.

Βλέπεις στα σχολεία και τα πανεπιστήμια να μπαίνουν Αμερικάνη Πρεσβεία, 
εταιρείες ΜΚΟ, ενώ δε «χωράνε» οι εκπαιδευτικοί και ναρκωκουλτούρα απλώνει 
τα θανατηφόρα δίχτυα της…

Νιώθεις την αγωνία της γυναίκας που ζει στο διπλανό σπίτι, είναι έγκυος αλλά 
είναι ξεκρέμαστη, χωρίς γιατρό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί αυτή και 
τα παιδιά της είναι ξεριζωμένοι πρόσφυγες.

Για όλα αυτά σίγουρα θα βρεις κάτι ενδιαφέρον να διαβάσεις σ’ αυτό το τεύχος.

 Ομάδα Γυναικών Πάρου (μέλος της ΟΓΕ)
omadaginaikonparou@gmail.com


